
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العايل             
            اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة     

 كلية الشريعة                 
 قسم الفقه       

 

 اإلجياز يف الفرائض
 لإلمام أيب احلسني حممد بن عبد هللا بن اللبان الفرضي الشافعي 

 هـ402املتوىف سنة 
 دراسًة و حتقيقاً 

 رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف الفقه  
 إعداد الطالب

 حممد بن سـعيد بن حممد بن كـدم

 إشراف فضيلة الشيخ
 احملسن بن حممد املنيفعبد :أ.د

 
 هـ 1432 الدراسيلعام ل



 اإلجياز يف الفرائض 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 اإلجياز يف الفرائض 

 
2 

 بسم الله الرحمن الرحيم

إن احلمد هلل، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات 
، وأشهد ، وأشهد أن ال إله إال هللا، ومن يضلل فال هادي لهأعمالنا، من يهده هللا فال مضل له

ومن تبعهم إبحسان إىل يوم  ،هللا عليه، وعلى آله، وصحبه أمجعني ورسوله صلىأن حممداً عبده 
 ، وسلم تسليًما كثريًا .الدين

 أما بعد؛
تبت فيها فإن الفرائض من أهم أبواب الفقه، ولذلك فإن كثريين قد أفردوها ابلتأليف؛ فك  
العالمة  الً املطوالت واملختصرات ونظمت فيها املنظومات، ومن أوائل من كتب فيها كتاابً مستق

قق ومل احلسني حممد بن عبدهللا بن الّلبان الفرضي الشافعي، وما زال الكتاب خمطوطًا مل ي  أبو 
فعزمت على أن أجتهد يف حتقيقه وإخراجه ابلصورة املرضية لعل هللا أن ينفع به، وليكون طبع؛ ي  

 لسداد.رسالة لنيل درجة العاملية العالية "الدكتوراه" وأسأل هللا التوفيق وا
 أسباب اختيار املوضوع:

املسامهة يف إظهار وإخراج كتب السلف القيمة لالستفادة منها، والعناية بكتب األصل  أواًل:
 اليت تفرع  عنها غالب ما ك تب بعدها.

قيمة الكتاب العلمية، فإن هلذا الكتاب مكانة عظيمة عند أهل العلم، فقد نقل عنه أئمة   اثنياً:
ن قرأ يف هذا الكتاب علم قيمته وما حواه من حتقيق وتدقيق وحكاية ألقوال كبار واعتمدوه، وم

 األئمة كالصحابة والتابعني واألئمة املتبوعني، ورواية ألحاديث وآاثر بسند املؤلف.
 .يف علم الفرائض وتقدمه ،مكانة املؤلف العلمية اثلثاً:

 خطة العمل:
 مل على مقدمة، وقسمني، وفهارس:توتش

مل على االفتتاحية، وأسباب اختيار املوضوع، وخطة العمل يف الرسالة، ومنهج تة فتشأما املقدم
 التحقيق.

 مث القسم األول: "قسم الدراسة" ويشتمل على فصلني:
 الفصل األول: التعريف ابملؤلف.
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 وفيه مبحثان:
 املبحث األول: نبذة عن عصر املؤلف، وعن احلركة العلمية فيه.

 املؤلف.املبحث الثاين: حياة 
 وفيه ستة مطالب:                  

 وشهرته. ،وكنيته ،ونسبه ،املطلب األول: امسه        
 ووفاته. ،ونشأته ،املطلب الثاين: مولده        
 وتالميذه. ،املطلب الثالث: شيوخه        
 وثناء العلماء عليه. ،املطلب الرابع: مكانته العلمية        
 املطلب اخلامس: مؤلفاته.        
 ومذهبه الفقهي. ،املطلب السادس: عقيدته        

 الفصل الثاين: التعريف ابلكتاب:
 وفيه ستة مباحث:            

 ونسبته إىل املؤلف. ،املبحث األول: اسم الكتاب     
 املبحث الثاين: مصادر الكتاب.       

 لعلمية.املبحث الثالث: قيمة الكتاب ا     
 املبحث الرابع: منهج املصنف يف أتليفه، وبيان مصطلحاته.      
 املبحث اخلامس: عناية العلماء ابلكتاب.      
املبحث السادس: نسخ الكتاب، ووصفها، وبيان اتريخ نسخها، وأماكن وجودها      

 مع إرفاق مناذج منها.
 مث القسم الثاين: "النص احملقق ".

 ل على الفهارس املتعارف عليها كالتايل:مت، وتشمث الفهارس
 فهرس اآلايت القرآنية. -أ 

 فهرس األحاديث الشريفة. -ب 

 فهرس اآلاثر. -ج    

 فهرس األعالم. -د 
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 فهرس املصطلحات والكلمات الغريبة. -هـ    

 فهرس املصادر واملراجع. -و 
 فهرس املوضوعات. -ز 

 منهج التحقيق:
 التايل:نهج امل فيه على رت  قد س  و 
مع نسخة املكتبة قابلتها نسخة دار الكتب املصرية، ورمزت هلا ابحلرف ] أ [، و  تداعتم -1

ابحلرف ] ب [،  و مع نسخة مكتبة وحيد ابشا اليت رمزت هلا هلا السليمانية اليت رمزت 
 ابحلرف ] ج [.

حسب القواعد  -اليت رمزت هلا ابحلرف ] أ [  - املخطوط وفق نسخة األصل تنسخ -2
 مالئية احلديثة.اإل

فإين أكمل  -اليت رمزت هلا ابحلرف ] أ [  -إن وجد سقط أو خطأ يف النسخة األصل  -3
وأضعه بني معقوفتني هكذا ] [ مع  ،السقط، وأصوب اخلطأ من النسختني األ خريني

 اإلشارة إليه يف احلاشية.

 الفروق بني النسخ يف احلاشية. قمت إبثبات -4

لداللة على هناية كل وجه من لوحة نسخة األصل، منبهاً هكذا )/( ل مائالً  اً خط توضع -5
 على رقمها يف اهلامش.

اآلايت القرآنية إىل أماكنها من املصحف بذكر اسم السورة ورقم اآلية، مع كتابتها  تعزو  -6
 حسب الرسم العثماين.

فإن كان احلديث يف الصحيحني أو يف  ،ديث النبوية من مصادرها املعتمدةاألحا جتخرّ  -7
أحدمها اكتفيت ابلعزو إليهما أو إىل أحدمها، وإن كان يف غريمها خرجته من كتب 

 احلديث مع ذكر أقوال علماء احلديث فيه.

 اآلاثر الواردة عن الصحابة والتابعني من مظاهنا. تجخرّ  -8
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 واألوجه اليت يذكرها املؤلف من مصادرها املعتمدة. ،والرواايت ،واألقوال ،النصوص تقوثّ  -9

املؤلف خالفًا بني األئمة ومل يستكمل املذاهب األربعة، فإنين أذكر بقية مذاهبهم إذا ذكر  -10
 يف املسألة يف اهلامش.

 على ما يتاج إىل تعليق. تقعل -11

واملصطلحات العلمية الواردة يف الكتاب إذا مل يتعرض هلا  ،معاين الكلمات الغريبة تنبي -12
 املؤلف ابلتعريف.

 املؤلف يف جداول فرضية.األمثلة اليت ذكرها  أغلب توضع -13

 ألعالم الوارد ذكرهم يف النص ترمجة موجزة.ترمجت ل -14

 ما يتاج إىل ضبط. تبعالمات الرتقيم، وضبط تمالتز  -15

 الفهارس العلمية كما تقدم يف اخلطة. تعمل -16

 
 .وعليه التكالن ،وهللا املستعان
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 شكر وتقدير
 الئه اجلسيمة اليت ال تعد آو ة، والشكر له أواًل وآخرًا على نعمه العظيم، احلمد هلل

حتقيق ودراسة ر يل ويسّ ، أن هداين لطلب العلم الشرعي يّ عل ةوال حتصى، ومن نعم اَّلله العظيم
  الكتاب، وبعد ؛هذا 

 على ما بذاله من حسن الرتبية والرعاية ، وكان  أتقدم ابلشكر اجلزيل لوالدي  ف
 فجزامها اَّلله عين ، يف تشجيعي لطلب العلم منذ الصغر  هلما الفضل العظيم بعد اَّلله 

وأن ، وحسن معاملتهما، ويف ذريتهما، وأسأل اَّلله أن يوفقين لربمها، وابرك اَّلله فيهما، خري اجلزاء 
 يرزقين رضامها . 

الذي  عبد احملسن بن حممد املنيفد/أ.تقدم ابلشكر اجلزيل لشيخي الفاضل أكما 
فجزاه اَّلله عين خري ، نصائحه وتوجيهاته ، وقبل ذلَك من خ لقه وأدبه اجلم  استفدت كثريًا من

 . ويف عقبه، وابرك اَّلله فيه ، وبعلمه ، ونفع اَّلله به ، اجلزاء 
 ي  اتذيتسأوأخص ابلذكر ، امعة اسإسماميةاجلتقدم ابلشكر اجلزيل للقائمني على أكما 

تقدم أ، وال يفوتين أن رحلة الدراسات االعليامالذين استفدت من علمهم يف كلية الشريعة 
أو ، أو إرشاد إىل فكرة، ابلشكر اجلزيل لكل من أعانين على إمتام هذا البحث بتوجيه نصح

 إعارة كتاب وحنوها . 
لصاحب الفضيلة أ.د/انصر بن مشري الغامدي وصاحب  تقدم ابلشكر اجلزيلأكما 

ين انقشا هذه الرسالة، وكم كنت سعيداً مباطرحاه من الّلذَ  الفضيلة أ.د حممد بن عبدهللا الزاحم
 ملحوظات سديدة.

وأن يتجاوز عين ، ويف اخلتام أسأل اَّلله العظيم أن جيعل هذا العمل خالًصا لوجهه الكرمي 
وصلى اَّلله وسلم ، فيما حصل فيه من خلل أو تقصري ، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني 

 وعلى آله وصحبه أمجعني . ، على نبينا وحبيبنا حممد 

                                      
 حممد بن سعيد بن حممد بن كدم                                         
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 القسم األول: "قسم الدراسة" ويشتمل على فصلني:

 مبحثان: وفيهالفصل األول: التعريف ابملؤلف؛ 
 المبحث األول

 )نبذة عن عصر المؤلف، وعن الحركة العلمية فيه(
عاش ابن اللبان يف املشرق اإلسالمي متنقاًل بني البصرة وبغداد وغريها يف القرن الرابع اهلجري، يف 
 وقت انقسمت فيه الدولة اإلسالمية إىل دويالت بعد أن ضعفت سلطة اخلليفة العباسي، ومل يبق له إال ذكر

 .(1)امسه يف اخلطبة ونقش امسه على العملة
ولقد كانت من أقوى تلك الدويالت اليت استقلت يف املشرق اإلسالمي دولة بين بويه، اليت 

، والذي كان من سكان (2)هـ على يد أيب احلسن علي بن بويه امللقب بعماد الدولة322أتسست سنة 
سي، وقد متكن من السيطرة على أصبهان مث كرمان جبال الديلم جنوب غرب حبر قزوين، وهو من أصل فار 

واألهواز، مث أعلن بنو بويه استقالهلم عن الدولة العباسية فاضطر اخلليفة لالعرتاف هبم أبهنم نوابه، وقد متكن 
هـ، ونقشت أمساء بين بويه على الدراهم والداننري، وأصبح 344بنو بويه من السيطرة على بغداد سنة 

مسلوب السلطة، وقد تواىل على احلكم بنو بويه، وأصبحوا خيلعون من أرادوا من اخللفاء اخلليفة العباسي 
، مث أجربوا (4)على التنازل ابخلالفة للمطيع (3)فلقد أجربوا اخلليفة العباسي املستكفي ؛ويثبتون من أرادوا

                              
 (.3/62اتريخ اإلسالم) ي نظر:  (1)

 فارس، بالد له كانت،  بويه بين من ملك من أول ،الدولة عماد احلسن، أبو الديلمي، فناخسرو بن بوية بن عليهو  (2)
 واستمر، وسادوا ملكواف حوالاأل هبم وتقدمت مسك صياد أبوهم كانو  ،الدولة ومعز الدولة ركن أخو وهو ،شرياز وعاصمته

 .(4/268(، األعالم)15/402هـ. السري)338سنة  بشرياز ومات، سنة 16 ملكه يف الدولة عماد
 له بويع. العراق يف العباسية الدولة خلفاء من: القاسم أبو ،(ابهلل املستكفي)املعتضد،  بن املكتفي علي بن هللا عبدهو  (3)

 آل" دخل ،ضعيفاً  وكان. أشهر وأربعة سنة وكانت خالفته"  احلق إمام"  نفسه ولقب هـ 333 سنة) هلل املتقي خلع بعد
 هـ.338سنة مات أن إىل هسجنعينيه و  مسل و قبض عليهف ،مورأاال على بويه بن الدولة معز واستوىل أايمه، يف بغداد" بويه

 (.4/104(، األعالم)15/111السري)
 خلع بعد ابخلالفة بويع.العباسية الدولة خلفاء من: القاسم أبو( هلل املطيع) العباسي، املعتضد بن جعفر بن الفضلهو  (4)

 لسانه وثقل هلل املطيع لجوف   اخلطبة، إال امللك من له يكن ومل وفتور، ضعف أايم أايمه وكانت هـ 334 سنة ابهلل املستكفي
 (.5/147(، األعالم)15/113السري) هـ.364 وتويف. هلل الطائع ابنه إىل وعهدبعد إجباره من بين بويه،  نفسه فخلع
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والذي   – (2)للقادر ابهلل خلالفةاب ، مث أجربوا الطائع على التنازل(1)املطيع أيضًا على التنازل ابخلالفة للطائع
، وبقى بنو بويه -كان أطول اخللفاء العباسيني حكمًا حيث بقيت خالفته أكثر من إحدى وأربعني سنة 

 . (3)هـ447إىل أن سقطت دولتهم يف سنة 
زع، وكان لسياسة بين بويه أسوأ األثر يف العراق؛ فقد قامت الفنت الطائفية ، وانتشرت االضطراابت وساد الف

وأدى تعصب بين بويه إىل إرغام عوام أهل السنة من مشاركة أهل التشيع يف مناسباهتم ، ويذكر املؤرخون أن 
هـ، وكذلك إعالن 357إعالن يوم عاشوراء يوم حزن للشيعة كانت بدايته يف عصر بين بويه، وذلك يف سنة 

يدل على انتشار عقيدة التشيع يف عهد االحتفال بيوم غدير خم يف الثامن عشر من تلك السنة أيضاً، وهذا 
 .(4)بين بويه

 احلركة العلمية 
ابلرغم مما كانت عليه احلالة السياسية من عدم االستقرار، وما كانت عليه احلالة االجتماعية من 

وانتشار مظاهر البذخ بني طبقة األغنياء، وانتشار الفقر بني عوام الناس، فإن هذا مل يضعف احلركة  ،التفكك
علمية والثقافية والفكرية، بل قد أججها وزادها قوة وذلك؛ ألن الصراع العقدي املوجود بني فرق املعتزلة ال

وأهل السنة من جهة، وبني الشيعة وأهل السنة من جهة أخرى أثرى الفكر اإلسالمي؛ ملا كان يدور بينهم 
 .(5)القصور وعند سواري املساجد أفنيةمن مناظرات يف 

                              
 العباسية الدولة خلفاء من: (هللا الطائع) الفضل، أبو العباسي، املقتدر ابن هلل املطيع الفضل بن الكرمي عبدهو  (1)

 امللك، بشؤون البويهي الدولة هباء قام، مث هـ 363 سنة اخلالفة عن( املطيع) أبوه له ونزل ببغداد، ولد ضعفها، أايم ابلعراق،
 أن إىل سجيناً  الطائع استمرو  ،اخلالفة دار وهنب ابخللع، عليه وأشهد داره، يف وحبسه ،هـ 381 سنة الطائع على وقبض

 (.4/53األعالم)(، 15/118. السري)هـ 393سنة  تويف
 هـ381 سنة اخلالفة ويل. املؤمنني أمري العباسي، اخلليفة (،ابهلل القادر) العباس، أبو املقتدر، بن إسحاق بن أمحدهو  (2)

 ، مجعة كل  يقرأ كان(  صولاأل) يف كتاابً   صنف اخللفاء، علماء من وهو ،كرمياً   حليماً  ،مطاعاً  حازماً  كانو  ،أايمه وطالت
 بغداد يف يتجول وخيرج العامة لباس يلبس ما كثرياً   وكان. القرآن خبلق القائلني املعتزلة وتكفري العزيز عبد بن عمر فضائل وفيه

 (.1/95(، األعالم)15/127السري) هـ.422سنة  هبا وتويف. أهلها أمور متفقدا
 (.70-3/41ي نظر: اتريخ اإلسالم) (3)

  (.15/314البداية والنهاية)ي نظر:  (4)

 (.360-3/346، اتريخ اإلسالم)18ي نظر: اتريخ التشريع اإلسالمي ص  (5)
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ليبينوا معتقدهم ومذهبهم بياانً  ؛ر املؤلفون من كل فرقةيف شىت الفرق واملدارس، وكث   وانتشر التأليف
شافياً، وجيمعوا احل جج واألدلة كي يردوا على طعون خصومهم إبسهاب، فأ لفت املطوالت، وخاصة يف 

 . (1)االعتقاد
ة ، وازدهرت كتابة أما يف اجملال الفقهي فقد سرت روح التقليد واالقتصار على املذاهب املشهور 

 . (2)ظهر علل األحكام وتناصر مذاهب األئمة، ودونت كتب اخلالف، وكتب أصول الفقهالكتب اليت ت  
هـ وله مصنفات كثرية 403املتوىف سنة (3)ومن العلماء الذين عاصرو ابن اللبان: أبو بكر الباقالين

 ،ئمةاأل ومناقب ،نصافاإلو القرآن،  يف علم الكالم ويف التفسري , ويف أصول الفقه، ومن كتبه إعجاز
املتوىف سنة  (5)، وعبد العزيز بن جعفر البغوي(4)وغريها االستبصار و ،املرشدين وهداية، الكالم ودقائق
، ومنهم أبو عمر ابن (6)، وغريهاالسنة خمتصر و ،القرآن تفسري و ،املقنع و ،الشايفهـ، ومن كتبه 363

 يف ملا هـ، وله كتب كثرية منها االستيعاب، والتمهيد463املتوىف سنة  -من علماء األندلس -(7)عبدالرب
 . (8)، وغريهامصاراأل علماء مذاهب شرح يف االستذكار و ،سانيدواأل املعاين من املوطأ
 
 
 

 المبحث الثاني      

                              
 .18ي نظر:اتريخ التشريع اإلسالمي ص  (1)

 .18اتريخ التشريع اإلسالمي ص (2)

 مذهب يف سةائالر  إليه انتهت ،الكالم علماء كبار  من القاضي، بكر أبو جعفر، بن حممد بن الطيب بن حممدهو  (3)
 فيها فتويف بغداد وسكن ،هـ338سنة  البصرة يف ولدوقد وله مؤلفات كثرية، . اجلواب سريع االستنباط، جيد كان  ،شاعرةاأل

 (.6/176األعالم)(، 17/190. السري) هـ403سنة 

  (.6/176(، األعالم)17/190سري أعالم النبالء) (4)

 منو  ،احلنابلة أعيان من احلديث، يف ثقة مفسر،: اخلالل غالم بكر، أو البغوي، أمحد بن جعفر بن العزيز عبدهو  (5)
 (.4/15)(، األعالم16/143هـ. السري)363مات سنة  .به فلقب اخلالل، بكر يبأل تلميذاً  كانو  ،بغداد أهل

  (.4/15(، األعالم)16/143سري أعالم النبالء) (6)

 مؤرخ، احلديث، حفاظ كبار  من: عمر أبو املالكي، القرطيب النمري الرب عبد بن حممد بن هللا عبد بن يوسفهو  (7)
. وشرقيها األندلس غريب يف طويلة رحالت ورحل هـ،368سنة  بقرطبة ولد ،املغرب حافظ له يقال له مؤلفات كثرية، أديب،

 (.8/240)(، األعالم18/153هـ. السري)463سنة بشاطبة وتويف، لشبونة قضاء وويل
  (.8/240(، األعالم)18/153سري أعالم النبالء) (8)
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 )حياة المؤلف(                                       

 

 وفيه ستة مطالب:
 اسمه ونسبه وكنيته وشهرته.المطلب األول: 

اببن اللبان  واشتهر: أبو احلسني، وكنيته: حممد بن عبدهللا بن احلسن بن الّلبان البصري، امسه
 .(1)الفرضي

 

 المطلب الثاني: مولده ونشأته ووفاته.

 
ين مل تذكر املصادر أتريخ مولده، لكنين أستطيع القول أبن مولده كان قريبًا من السنة الثانية والعشر 

عندما ذكر سنة وفاته قال: "وأظنه من أبناء  (2)الذهيباإلمام ؛ ألن  فى طبعد الثالث مائة من هجرة املص
 .(3)الثمانني"

أما نشأته فلم ت ذكر تفاصيلها يف سريته ولكن الذي يظهر أنه نشأ يف العراق ، ويف البصرة على وجه 
اللبان البصري. ولكن ذ كر عنه يف حياته العلمية  شتهر اببنا   هاخلصوص، ويؤخذ ذلك من نسبته إليها فإن

والعملية أنه رحل إىل خوارزم؛ فأكرمه واليها وابلغ يف اإلحسان إليه، مث دخل بغداد، وبنيت له مدرسة؛ 
 .  (4)هبا فدرسّ 

من هجرة  ئَةا  م وأربع اثنتني سنةمن  األول ربيع من الثالث اخلميس يوم وقد كانت وفاته يف
فى طاملص

(5). 
 المطلب الثالث: شيوخه وتالميذه.

 أوالً: شيوخه

                              
(، سري أعالم 1/120(، طبقات الفقهاء للشريازي)7/194(، إكمال الكمال)3/507اتريخ بغداد)ي نظر: ( 1)

 (.4/154(، طبقات الشافعية الكربى)17/219النبالء)

 مولده          حمقق، عالمة مؤرخ، حافظ،، هللا عبد أبو الدين، مشس الذهيب، قامياز بن عثمان بن أمحد بن حممدهو  (2)
 منها ئة،اامل تقارب كثرية  كبرية  تصانيفه هـ 741 سنة بصره وكف البلدان، من كثريا  وطاف القاهرة إىل رحل،دمشق يف ووفاته

 (5/326هـ. األعالم)748وفاته سنة و)سري أعالم النبالء(، وكانت (، اإلسالم دول)
 (.17/219سري أعالم النبالء) (3)

 (.17/219سري أعالم النبالء) (4)

(، سري أعالم 1/120(، طبقات الفقهاء للشريازي)7/194(، إكمال الكمال)3/507اتريخ بغداد) :ي نظر (5)
 (.4/154(، طبقات الشافعية الكربى)17/219النبالء)
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دنني وقد ركرا املصادر بعضهم واحمل ،لقد  مسع  ابن اللبان وتتلمذ على شيوخ من الفقهاء
 وهذه نبذه خمتصرة عنهم:

 داود أاب مسع السنن، يراو ، التمار البصري داسة بن الرزاق عبد بن حممد بن بكر بن حممد بكر أبوـ 
 .(1)ةئما ثوثال وأربعني ست سنة ويفت  وقد مسع ابن اللبان منه سنن أيب داود. وقد  السجستاين،

هـ، ومات ابلبصرة 240، مقريء حمدث، ولد بسامراء سنة البغدادي األنرم أمحد بن حممد العباس وأب ـ
 .(2)هـ336سنة 

  . (3)حدث عن داود بن عرفة، الفسوي عثمان بن حممد بن احلسنـ 
روى عن حممد بن خالد بن خلي، وعثمان بن عبدهللا بن خرزاذ ، العسكري حممويه بن أمحد بن حممد ـ

 .(4)هـ446الطربي، ومات سنة 
 ثانياً: تالميذه

الفقيه الشافعي؛ كان ثقة  ـ طاهر بن عبد هللا بن طاهر بن عبد هللا بن عمر، القاضي أبو الطيب الطربي
: "اختلفت إليه (5)حمققًا حسن اخللق صحيح املذهب، قال اخلطيب ،عارفًا ابألصول والفروع، صادقًا 

. وقد قيل له: لقد م تعت جبوارحك أيها الشيخ، فقال: "ومل ال وما عصيت هللا (6)وعلقت عنه الفقه سنني"
 . (7)بواحدة منها قط؟"

 . (8)هـ450وقد مات رمحه هللا يف يوم السبت لعشر بقني من شهر ربيع األول سنة 
: كان إماماً اهيم بن حممد بن موسى بن هارون بن الفضل بن هارون أبو إسحاق السروي السمعاينـ إبر 

، والفرائض. وانصرف إىل سارية بعد أن أخذ العلم (1)فاضاًل زاهداً، وله تصانيف كثرية يف املذهب الشافعي
 .(2)ـ  عن مائة سنةه458عن ابن اللبان، وقام ابلتدريس والفتوى إىل أن مات رمحه هللا تعاىل سنة 

                              
 (.1/254(، الوايف ابلوفيات)15/538سري أعالم النبالء)( 1)

 (.15/303سري أعالم النبالء)( 2)

 (.11/254)(، سري أعالم النبالء3/577اتريخ بغداد)( 3)

 (.13/379(، سري أعالم النبالء)2/113اكمال الكمال)( 4)

 ووفاته منشأه ،املقدمني املؤرخني احلفاظ أحد: ابخلطيب املعروف بكر، أبو البغدادي، اثبت بن علي بن أمحدهو  (5)
 اللهجة فصيح وكان. واحلديث العلم أهل وعلى الرب وجوه يف ماله مجيع وفرق كتبه  وقف خرياأل مرضه مرض وملا ببغداد،

(، مات واملتفقه الفقيه) و( مايلاأل)وله مؤلفات كثرية منها والتأليف، ابملطالعة ولوعاً  الشعر، يقول دب،ابأل عارفاً 
  (1/172هـ. األعالم)463سنة

 (.10/493اتريخ بغداد)( 6)

 (.10/493اتريخ بغداد)( 7)

 (.3/135(، هتذيب األمساء)10/493اتريخ بغداد)( 8)
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. حدث عن ابن داسة وعن ابن اللبان، ورحل يف ـ أبو احلسن حممد بن حيىي بن سراقة الفقيه الفرضي
 طلب احلديث إىل فارس وأصبهان ، وكان من أئمة الشافعية، وله مؤلفات يف الفرائض.

 .(  3)هـ400قال الذهيب: "كان حياً سنة  
من نسل أنس بن مالك، ومن ـ حممود بن احلسن بن حممد بن يوسف األنصاري أبو حامت القزويين: 

 وتوىف آبمل. ،علماء الشافعية من أهل طربستان. تفقه آبمل وبغداد وجرجان
 .(5)هـ 440توىف سنة ، وقد كثرية يف اخلالف واملذهب واألصول واجلدل  : صنف كتباً (4)قال السبكي 
كان رمحه هللا ثقة ورعًا ديناً. مات ـ أبو أمحد عبيد هللا بن حممد أمحد بن أيب مسلم الفرضي، املقريء.  

 .(6)هـ، وله اثنتان ومثانون سنة446يف شوال سنة
 

 المطلب الرابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.
ويدل على  ؛كبار يف علم الفرائضومن املتخصصني ال ،عترب ابن اللبان رمحه هللا من كبار العلماءي  

ويظهر ذلك  ؛عترب من احملدثني ومن حفاظ احلديثذلك ثناء العلماء عليه، كما ال خيفى أن ابن اللبان ي  
جليًا يف روايته لألحاديث ابلسند املتصل، واعتنائه ابألحاديث ؛ فال يكاد القارئ يتجاوز اباًب إال وقد وجد 

حيااًن بعد ذكره لبعض اآلاثر يقول: "وال يثبت" وهذا يدل على اهتمامه بعلم آاثراً، وأ ان ذكر فيهابن اللب
 احلديث.

 
 

ومما يدل على مكانته العلمية املرموقة، وخاصة يف علم الفرائض الذي كان من أئمته، أنه كان 
 .(1)"شيئاً  يسن ال أو ،أصحايب أصحاب أو ،أصحايب من إال فرضي الدنيا يف ليسيقول:"

                                                                                       
أبو عبدهللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي،  املذهب الشافعي ي نسب لإلمام الشافعي وهو:( 1)

(، 10/5هـ. سري أعالم النبالء)204هـ ، ومات سنة 150أحد األئمة األربعة وإليه ي نسب الشافعية، ولد بغزة سنة 
 (.24/355(، هتذيب الكمال)1/361تذكرة احلفاظ)

 (.10/62(، األعالم)18/147أعالم النبالء)سري ( 2)

 (.17/281سري أعالم النبالء)( 3)

 وانتقل  القاهرة، يف ولد،الباحث املؤرخ، القضاة، قاضي: نصر أبو السبكي، الكايف عبد بن علي بن الوهاب عبدهو  (4)
 عصره شيوخ عليه وتعصب زل،وع   الشام قضاء إليه انتهى احلجة، قوي اللسان، طلق وكان، فسكنها والده، مع دمشق إىل

. هـ 771سنة ابلطاعون فتويف دمشق، إىل وعاد عنه، أفرج مث. مصر إىل الشام من مغلوالً  مقيداً  به وأتوا ، ابلكفر فاهتموه
 (4/184(. األعالم)الكربى الشافعية طبقات) تصانيفه من

  (.7/167(، األعالم)3/85هتذيب األمساء) (5)

 (.1/192(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة)17/196النبالء)سري أعالم ( 6)
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فأكرمه أمريها وبره وابلغ يف إكرامه ، وبىن له مدرسة ومما يدل على مكانته ومنزلته أنه دخل خوارزم 
 .(2) بعث إليه كل سنة مبالدرس هبا، وكان ي  ببغداد ينزل فيها فقهاء خوارزم ، فكان أبو احلسني ي  

 بذلك أعلم وقته يف يكن فلم املواريث وقسمة الفرائض علم إليه وانتهى ،ثقة وكانقال اخلطيب: "
 .(3)"اشتهرت كتباً   فيه وصنف ،منه

 البصري الفرضي اللبان بن احلسن بن هللا عبد بن حممد" احلسني ن أابأ :(4)ابن ماكوال نقل وقد
 .(5) وقته يف ضئالفرا علم إليه انتهى

 وعنه مثلها، ألحد ليس كثرية  كتباً   فيها صنف ،والفرائض الفقه يف إماماً  وكان: "(6)وقال الشريازي
 .(7)"الفرائض الناس أخذ

اإلمام العالمة الكبري، إمام الفرضيني يف اآلفاق، أبو احلسني حممد بن عبد هللا بن وقال الذهيب: "
 .(8)الفرضي الشافعي"ابن اللبان احلسن البصري 

 إمام، الفقيه الفرضي اللبان بن احلسني أبو اإلمام احلسني بن هللا عبد بن حممد"وقال السبكي: 
 (9)"املشهورة التصانيف ذلك يف وله، الرتكات وقسمة الفرائض يف عصره

 يف مدرسة له وبنيت ،أخر علوم ولديه الفرائض يف أستاذاً  كان  وقد: "(1)وقال ابن قاضي شهبة
 .(2)" هبا يدرس وكان ،بغداد

                                                                                       
 (.17/219سري أعالم النبالء) (1)

 (.17/219سري أعالم النبالء) (2)

 (.3/507اتريخ بغداد للخطيب) (3)

 ،دابءاأل احلفاظ العلماء من مؤرخ، أمري،: العجلي دلف أيب ولد من نصر، أبو جعفر، بن علي بن هللا هبة بن عليهو  (4)
 له غلمان وقتله  (كمالاإل ) كتبه  وخراسان، من النهر وراء وما، واجلزيرة ومصر الشام إىل وسافر ،(بغداد قرب) عكربا يف ولد
 (.5/30(، األعالم)18/569هـ. السري)475سنة مباله طمعاً  بغداد، من خارجاً  خبوزستان، الرتك من

 (.7/194اكمال الكمال) (5)

 شرياز إىل وانتقل ،ابدأفريوز  يف ولد ،املناظر العالمة إسحاق أبو الشريازي، الفريوزآابدي يوسف بن علي بن إبراهيم هو (6)
 األمة ومفيت الطالب مرجع فكان ، الشريعة علوم يف وظهرنبوغه ،بغداد إىل ومنها البصرة إىل وانصرف ،علمائها على فقرأ
.  هـ 476مات سنة  )طبقات الفقهاء(،، ومن كتبه واملناظرة اجلدل يف احلجة بقوة واشتهر عصره، يف

 (. 1/51(،األعالم)18/453السري)
 (.1/120طبقات الفقهاء للشريازي) (7)

 (.17/219سري أعالم النبالء) (8)

 (.4/154طبقات الشافعية الكربى للسبكي) (9)
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 المطلب الخامس: مؤلفاته.

ومكانته اليت حظي هبا ؛ فإنه مل يقتصر على  ،بعد أن اتضحت منزلة ابن اللبان العلمية
 التدريس يف بغداد، بل اشتغل ابلتأليف والتصنيف، ومن كتبه:  

 . -وهو هذا الكتاب  – ـ كتاب اسإجياز ي الفرائض

  ـ الكتاب اجلامع
لبان بذكر األقوال والرواايت والذي يظهر أنه كتاب يف الفرائض كبري أسهب فيه ابن ال

 يظهر من كالمه.جج كما واحل  

فقد ذكره ابن اللبان يف كتابه هذا فقال: "وقد روي يف الكاللة رواايت كثرية، وتكّلم   
الناس يف اشتقاقها ومعناها من طريق اللغة، وقد تقصيناه يف الكتاب اجلامع واقتصران يف هذا 

 .(3)الكتاب على ما حكيناه؛ ألنه كتاب إجياز"
من شذوذ الرواايت فمنه ما أتوله الراوي  (4)عباس وقال أيضاً: "وما حكيناه عن ابن

فغلط يف أتويله، ومنه ما ال تصح الرواية عنه فيها وال تتصل، ومنه ما روي عنه خالفه، وقد 
 (5)حكينا األلفاظ والرواايت احملفوظة عنه يف الكتاب اجلامع"

 ـ الكتاب املفرد ي شرح مذهب الشافعي 

                                                                                       
 وعاملها، ومؤرخها عصره يف الشام فقيه: الدين تقي الدمشقي، الشهيب سدياأل عمر بن حممد بن أمحد بن بكر أبوهو  (1)

 تصانيفه منو  ،سنة أربعني( حوران قرى من) بشهبة قاضياً  أقام جده أاب نأل شهبة قاضي اببن اشتهر. دمشق أهل من
  (.2/61هـ. األعالم)851)طبقات الشافعية(، مات سنة

 (.1/192طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ) (2)

 من هذا الكتاب. 104ص( 3)

( هو عبدهللا بن عباس بن عبداملطلب ابن عم رسول هللا، حرب األمة وترمجان القرآن، من كبار علماء الصحابة، سكن 4)
(، هتذيب 5/242(، هتذيب الكمال)3/331. سري أعالم النبالء)68هبا سنة الطائف وت ويف 

 (. 15/154التهذيب)

 من هذا الكتاب. 104ص (5)
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 وشرح فيه أقواله.  ،املؤلف يف بيان مذهب الشافعيومن اسم الكتاب يظهرأنه جعله 
 : منها وقد ذكره املؤلف يف عدة مواضع

 .(1)" هبهأقاويله يف الكتاب املفرد لشرح مذ: "وقد شرحنا عن الشافعي فقال
"وقد شرحنا مذهب الشافعي يف ذلك الكتاب املفرد لشرح مذهبه، فأغىن عن  وقال:

 .(2)إعادته آخر االشرتاك يف الطهر"
 ـ املختصر ي أصول احلساب

ومما يعني الناظر يف كتابنا هذا على الضرب والقسمة النظر يف املختصر وقد ذكره فقال: "
 .(3)"الذي عملناه يف أصول احلساب واختصار الضرب والقسمة

 ـ كتاب ي معرفة األنساب

إن وفيما ذكران هاهنا كفاية ومقنع   وقد أفردان كتااًب ملعرفة األنساب، وقد ذكره فقال: "
 .(4)"شاء هللا

 
 المطلب السادس: عقيدته ومذهبه الفقهي.

اإلمام أبو احلسني إمام يف احلديث والفقه. والذي يتأمل يف حياة ابن اللبان رمحه هللا 
ويدرس سريته؛ يظهر له جليًا أنه صحيح اإلعتقاد على منهج أهل السنة واجلماعة؛ ألنه أخذ 

وحفظ كثرياً من األحاديث ومسع كتاب أيب داود ، وعندما رحل إىل بغداد حدث  ،احملدثنيعن 
هبا ودّرس، وعلماء مدرسة احلديث هم من أشد الناس متسكًا ابلسنة وحفظًا هلا، وقد وّثق ابن 

 وقسمة الفرائض علم إليه وانتهى ثقة وكان: "فقال ؛اللبان وزكاه علماء منهم: اخلطيب البغدادي
 .(5)"اشتهرت كتباً   فيه وصنف ،منه بذلك أعلم وقته يف يكن فلم ؛املواريث

                              
 من هذا الكتاب. 570ص( 1)

 من هذا الكتاب. 668 ص( 2)

 من هذا الكتاب. 26ص ( 3)

 من هذا الكتاب. 406ص ( 4)

 (.3/507اتريخ بغداد للخطيب) (5)
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اإلمام العالمة الكبري، إمام الفرضيني يف اآلفاق، أبو احلسني حممد "قد اعتربه الذهيب من األئمة فقال: و 
 .(1)الفرضي الشافعي"ابن اللبان بن عبد هللا بن احلسن البصري 

فكان على مذهب اإلمام الشافعي، ويدل على ذلك أن العلماء الذين  مذهبه الفقهيوأما 
الفقهاء الشافعيه يف كتب الطبقات  هوكذلك ذكر  ،(2)ترمجوا له نسبوه إىل املذهب الشافعي

  .، وكذلك ورود امسه كثرياً يف كتب املذهب يف املسائل الفرضية وغريها (3)والرتاجم
 .(4)من أصحابنا غري واجبة"ابن اللبان وقال  ،قال النووي: "زكاة الفطر هي واجبة

كي عن ابن اللبان وجه أن الوالء وح  ، فوالء مجيعه للميت يرثه ذكور العصبةوقال أيضاً: "
 .(5)"للميت

وجيعل الباقي  ،فرض لألخت لألبوين النصفوالصواب أن ي  ابن اللبان : "قال وقال أيضاً 
    .(6)ألوالد األب"

 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 (.17/219سري أعالم النبالء) (1)

 (.17/219سري أعالم النبالء) (2)

قاضي شهبة (، طبقات الشافعية البن 4/154( ، طبقات الشافعية الكربى)1/120طبقات الفقهاء للشريازي)ي نظر:  (3)
(1/192.) 

 (.2/291روضة الطالبني) (4)

 (6/110روضة الطالبني) (5)
 (.6/25روضة الطالبني) (6)
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 الفصل الثاني

 )التعريف بالكتاب( 
 وفيه ستة مباحث:            

 المبحث األول

 )اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف( 

 اسم الكتاب ونسبته إىل مؤلفه:
هذا الكتاب امسه )اإلجياز يف الفرائض( كما هو مثبت على نسخه الثالث يف أول الكتاب ويف 

 آخره، وقد عزي إليه ابسم اإلجياز وهو من ابب االختصار.
وجود امسه على أول  -إمام الفرائض-ومما يدل على أن الكتاب صحيح النسبة إىل ابن الّلبان 

الكتاب وآخره، كما أنه يصدر كثريًا من أبوابه بقوله: قال أبو احلسني، وهي كنية البن الّلبان، كما أن ابن  
ون معها زوج أو زوجة أو فإن اآلية أعم من أن يك "كثري ذكر كتاب اإلجياز ونسبه البن اللبان فقال: 

  (1)"واختاره أبو احلسني بن اللبان الفرضي رمحه هللا يف كتابه اإلجياز.... ال 

يب اإلجياز يف الفرائض ألوذكره صاحب كتاب كشف الظنون، ونسبه البن اللبان فقال: "
  .(2)هـ"402 محد البصري املتوىف سنةأاللبان حممد بن عبد هللا بن 

 ،صري املتوىف سنة اثنتني وأربعمائةببن اللبان حممد بن عبد هللا ال فرائضوقال أيضاً: "
 .(3)"حداها اإلجيازإوهى ثالث نسخ 

 
 
 
 

 المبحث الثاني

 )مصادر الكتاب(

                              
  (.1/459تفسري ابن كثري) (1)

  (.1/206كشف الظنون)  (2)

  (.2/1245كشف الظنون)  (3)
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اللبان قد اختصر ابن بعد دراسة كتاب اإلجياز يف علم الفرائض البن اللبان، يتضح أبن 
وكأن ابن اللبان أراد  ،مواضع كثريه من هذا الكتابهذا الكتاب من كتابه اجلامع الذي ذكره يف 

 هبذا الكتاب أن يكون إجيازاً واختصاراً لكتابة اجلامع.
ومع ذلك فإن كتاب اإلجياز عند التأمل فيه والنظر يف أبوابه ومسائله يتبني أنه كتاب موسوعي؛ 

ئمة األربعة بل ذكر ومل يقتصر على أقوال األ ،ألن ابن اللبان أسهب يف ذكر املسائل اخلالفية
وذكر أقوال التابعني والفقهاء املشهورين، وقد ذكر ابن  ،اخلالف بني الصحابة رضوان هللا عليهم

، واألم للشافعي، (1): املختصر للمزيناملثالاللبان بعض الكتب اليت رجع إليها ومنها على سبيل 
ويىي بن  (2)سن بن زايد اللؤلويوعند التأمل فإن ابن اللبان يذكر بعض أقوال الفقهاء مثل: احل

؛ مما يدل على أن ابن اللبان قد استفاد من كتابيهما  (4)، وكل منهما قد ألف يف الفرائض(3)آدم
 وهللا أعلم _. –كثرياً 

 
 
 

  

                              
فيه: "املزين انصر مذهيب من أهل  ( هو أبو إبراهيم إمساعيل بن ييي بن إمساعيل املزين صاحب اإلمام الشافعي، وقد قال1)

(، 12/492هـ. سري أعالم النبالء)264مصر" وله كتاب "املختصر" يف الفقه الشافعي . وقد كانت وفاته سنة 
 (.1/329األعالم)

( هو احلسن بن زايد اللؤلؤي أبوعلي موىل األنصار الكويف، قاٍض فقيه من أصحاب أيب حنيفة ،أخذ عنه ومسع منه وكان 2)
 (.2/191(، األعالم)9/543هـ. سري أعالم النبالء)204اً مبذهبه، وويل قضاء الكوفة ومات سنة عامل

( هو يىي بن آدم بن سليمان موىل آل أيب معيط أبو زكراي الكويف القرشي، من ثقات أهل احلديث، واسع العلم ومن  3)
 (.11/154(، هتذيب التهذيب)9/552ء)هـ. سري أعالم النبال203كتبه "اخلراج" و"الفرائض" ، وقد ت ويف سنة 

  (.8/133، 2/191ي نظر: األعالم) (4)
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 المبحث الثالث

 )قيمة الكتاب العلمية( 

وأنه كتاب تقدم يف أسباب اختيار املوضوع وبيان أمهيته بيان شيء من قيمة الكتاب، 
 متقدم، وأن املؤلف جعله موسوعة يف هذا الباب.

والكتاب له قيمة علمية ، ويتضح ذلك من اهتمام العلماء بنقل أراء ابن اللبان، بل إن 
بعضهم صرح بذكر اسم الكتاب مقرواًن ابسم مؤلفه مما يدل على اهتمامهم ابلكتاب وتقديرهم 

 ملكانة مؤلفه؛
.... واختاره أبو فإن اآلية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو ال  : "(1)قال ابن كثري

 .(2)"يف علم الفرائضاإلجياز احلسني حممد بن عبد هللا بن اللبان البصري يف كتابه 
 .(4)"احلسن...أنه مذهب  اإلجيازيف  اللبانوذكر ابن  يف الفروع: " (3)قال ابن مفلح

ه ا شتهر بضلوعه يف علم الفرائض، ولذلك يقول ومما يزيد من أمهية الكتاب أن مؤلف
 الناس أخذ وعنه مثلها، ألحد ليس كثرية  كتباً   فيها صنف ،والفرائض الفقه يف إماماً  وكان"الشريازي: 

 .(5)"الفرائض
 
 
 
 

                              
 له، سبعمائة سنة ولدوقد  ،القيسي كثري  ابن عمر بن إمساعيل الفداء أبو الدين عماد احلافظ احملدث اإلمامهو  (1)
 (.1/320األعالم)هـ. 477 سنة شعبان يف مات. (التاريخ)و مثله منطه على يؤلف مل الذي (التفسري)
 (.1/459تفسري ابن كثري) (2)

 مبذهب عصره أهل أعلم: الصاحلي مث الراميىن املقدسي الدين مشس هللا، عبد أبو مفرج، بن حممد بن مفلح بن حممد (3)
 الشرعية داباأل) و (الفروع كتاب) تصانيفه من، دمشق بصاحلية وتوىف املقدس، بيت يف ونشأ ولد. حنبل بن أمحد اإلمام

 (.7/107هـ.األعالم)763(، مات سنة الكربى
 (.5/403الفروع) (4)

 (.1/120طبقات الفقهاء للشريازي) (5)
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 المبحث الرابع

 )منهج المصنف في تأليفه، وبيان مصطلحاته( 

هذه  يفاشتماله على مقدمة وأبواب و من خالل حتقيقي لكتاب اإلجياز البن اللبان ظهر 
ومسائل  ،وهي يف حقيقة األمر فصول اتبعة للباب ،قد يسميها أحيااًن أبواب ،األبواب فصول

 ذلكومنهجه يف  ،قد يسميها فصواًل، وقد ذكر ابن اللبان يف املقدمة سبب أتليف الكتابو
اهبا؛ إذ كان ما فرضه هللا عز فقال: "هذا كتاٌب عمدان لتأليفه، وشرحنا فيه أصول الفرائض وحس

وجّل من املواريث والوصااي وما يتعّلق بذلك من مسائل الدور واإلقرار غري م درك إال مبعرفة 
احلساب، وضممنا إىل ذلك ما اختلف فيه الصحابة والتابعون والفقهاء وما اتفقت عليه، وما  

ب الطاقة ما أرجو أن يقع؛ حبيث كان يف املعىن متفقًا واختلفت فيه ألفاظهم، وقرّبنا ذلك حبس
  .يقصده املتعّلمون"

 ،ولكن الكتاب يف احلقيقة يعترب موسوعة يف علم الفرائض ،وقد بنّي أنه جعله خمتصراً   
كر فيه من األحاديث واآلاثر الكثرية عن الصحابة والتابعني، وقد بدأ كتابه ويزيد من أمهيته ما ذ  

الفرائض وحتث على طلبة، وكان منهجه رمحه هللا أنه يذكر ابألحاديث اليت تدل على أمهية علم 
مث  ،فيذكر األحاديث مث اآلاثر عن الصحابة والتابعني ؛مث يذكر األدلة الواردة فيه ،اسم الباب

مث  ،دون ترجيح ويف أكثر األحيان يذكر اخلالف ،وأحيااًن يرجح ،يذكر أقوال الفقهاء يف ذلك
أثر اخلالف الفقهي فيها، وقد اشتمل الكتاب على األبواب التالية  ي تبع ذلك مبسائل وأمثلة مبيناً 

مرتبًة: ابب: من أ مجع على توريثه ومن ال يرث، وابب: معرفة الفروض ومستحقيها، 
وابب:احلجـب، وابب: العصبات، وابب: معرفة أصول املسائل، وابب: تصحـيح املسـائل، 

ة استخراج نصيب كل واحٍد من األعداد املنكسرة وابب: معرفة املوافقة ابألجزاء، وابب: معرف
عليهم سهامهم، وابب: ما تفرد به عبد هللا بن عباس، وابب: ما تفّرد به ابن مسعود، وابب: 
اعتبار املقامسة يف قول عبد هللا، وابب: من االختالف يف املشركة، وابب:  الــرد، وابب: 

ابب: االختالف يف اجلد، وابب: اجلـدات، النسـب، وابب: من النسب يف اإلخوة واألخوات، و 
وابب: معرفة تنزيل اجلدات، وابب: توريث اجلدة مع ابنها، وابب: توريث اجلدة من وجهني، 
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وابب: ما روي يف منعهم  وكتاب ذوي األرحام، وابب: املناسخــات، وابب: قسمة الرتكات،
الصحابة يف توريثهم، وابب:  املرياث، وابب: ما روي عن الصحابة يف ذلك، وابب: ما روي عن

ما روي عن التابعني والفقهاء، وابب: معرفة توريث ذوي األرحام، وابب: بيان قول أهل العراق، 
وابب: مسائل ولد البنات، وابب: ولد اإلخوة مع بنات اإلخوة، وابب: العمات واخلاالت، 

األم وعماهتا وخاالت  وابب: ولد األخوال واخلاالت مع ولد األعمام والعمات، وابب: خاالت
األب وعماته، وابب: األجداد واجلدات الذين يرثون برحم، وابب: بيان قول أهل العراق يف 
تقدمة األقعد على األبعد، وكتاب ذوي األرحام، وابب: بيان قول حممد بن احلسن وإحدى 

الزوجة مع ذوي الروايتني عن أيب حنيفة يف املدلني بذكر وأنثى من ذوي األرحام، وابب: الزوج و 
توريث ذوي األرحام بقرابتني، وابب: متشابه النسب يف ذوي األرحام، وابب:  :األرحام، وابب

مرياث املتالعنني، وابب: مرياث ولد الزان، وابب: مرياث اجملوس ، وابب: الغرقى والذين ميوتون 
رجل ميوت ويرتك محالً، وال يعلم أي الوارثني مات أواًل، وابب: مرياث املفقود واألسري، وابب: ال

وابب: االسـتهالل، وابب: مرياث املرتـد، وابب: مرياث املسلم من الكافر، وابب: االختالف 
يف امللل ومواريث أهل الذمة، وابب: من أسلم أو أ عتق على مرياث قبل أن يقسم، وابب: 

لصحة واملرض، ، وابب: الطالق يف االتزويج يف املرض ابب:القاتـل، وابب: من يرث الدية، و 
وابب: آخر من مسائل املبتوتة يف قول من ورثها، وابب: آخر يف معاين ما تقدم، وابب: الرجل 
يطلق إحدى نسائه، وابب: التزويج يف املرض، ابب: اخلناثـى، وابب: كيف توريث اخلنثى 

الوالء  وابب: والء املواالة، وابب: بيعوكتاب الوالء، املشكل، وابب: معرفة تنزيل اخلناثى، 
وهبته، وابب: من يستحق الوالء، وابب: من يرث ابلوالء من قراابت املوىل ومعرفة الكرب، 
وابب: جـر الـوالء، وابب: من يعتق بقرابته، وابب: املكاتـب، وابب: املعـتق بعضـه، وابب: 

ل واملرأة توريث املعتق بعضه، وابب: االشرتاك يف الطهر وادعاء الولد، وابب: من يقبل إقرار الرج
بنسبه مع ذي الرحم املعروف، وابب: إقرار الوارث على املوروث بنسب، وابب: إقرار الوارث 
بوارث بعد وارث، وابب: إقرار االبن بزوجة بعد زوجة، وابب: إذا ترك ابنني أقر أحدمها بنسوة 

إذا كانت ممن  ألبيه واحدة بعد واحدة، وابب: إقرار بعض الورثة بوارث، وابب: اإلقرار يف الرتكة
ال جيمع يف القسمة، وابب: اإلقرار مبن يثبت نسبه ونكاحه مع من ال يثبت نسبه، وابب: 

 اختالف الورثة يف نسب املدعي.
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ومن خالل دراسيت للكتاب؛ فإن مؤلفه رمحه هللا يستخدم مصطلحات الفقهاء 
" أو "اختلف املشهورة، فإذا كان يف املسألة خالف فإنه يصرح بذلك ؛ فيقول: "ا ختلف

وقد يذكر اإلمجاع ، الفقهاء"، وإن كان يف املسألة اتفاق فإنه يصرح بذلك ويقول "اتفق الفقهاء"
وكان يف نظره  ،وإذا حكى ابن اللبان قواًل أو حكماً مجع عليه، يف املسألة إذا كانت مما أ  

 يف ذلك. مرجوحاً؛ فإنه يقول " وهذا غلط" مث يبني السبب

ـ وإن   واملسائل رأى أن مؤلفه اعتين أبقوال األئمة، كما أنه أكثر من ضرب األمثلةومن قرأ الكتاب 
وله اجتهاد وترجيح يف  ،كان يف بعض األحيان يضرب أمثلة غري واقعية كاإلكثار من عدد اجلدات مثاًل ـ 

 بعض مسائل هذا العلم كان حمل عناية العلماء.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الخامس

 العلماء بالكتاب()عناية 
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 االكتاب  من أهم الكتب اليت كتبت يف علم الفرائض، وذلك ملنزلة مؤلفه رمحه هللا، ومل
 اثر، واهتمامه أبقوال العلماء، وكثرة املسائل واألمثلة فيه.يز به هذا الكتاب من العناية ابآلمت

حيث نقلو اختيارات ابن اللبان منه، وهذه  ؛وقد كان هذا الكتاب حمل عناية العلماء
 بعض نصوص العلماء اليت تدل على اهتمامهم هبذا الكتاب:   

والصواب أن يفرض لألخت لألبوين النصف وجيعل الباقي ابن اللبان : "قال (1)قال النووي
 .(2)ألوالد األب"

.... واختاره أبو احلسني  فإن اآلية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو ال : " قال ابن كثري
 .(3)"يف علم الفرائضاإلجياز حممد بن عبد هللا بن اللبان البصري يف كتابه 

: "وإن أسلم اجملوس أو حتاكموا إلينا ورثوا جبميع قراابهتم ... واختاره (4)قال ابن مفلح يف املبدع
 .(5)ابن اللبان"

 
 
 

 المبحث السادس

 نسخها، وأماكن وجودها()نسخ الكتاب، ووصفها، وبيان تاريخ 

                              
 ىنو  يف ووفاته مولده. واحلديث ابلفقه عالمة: الدين حميي زكراي، أبو الشافعي، النووي، احلوراين، شرف بن يىي( هو 1)
  و( واللغات االمساء هتذيب)  كتبه  من، و طويالً  زمنا هبا وأقام دمشق، يف معلّ ، نسبته ليهاإو ( بسورية حوران، قرى من)
 (.8/149هـ. األعالم)676(، مات سنةالطالبني روضة) و (الطالبني منهاج)
 (.6/25روضة الطالبني) (2)

 (.1/459تفسري ابن كثري) (3)

 مولده. احلنابلة قضاة من مؤرخ،: الدين برهان إسحاق، أبو مفلح، ابن حممد بن هللا عبد بن حممد بن إبراهيمهو  ( 4)
. حدأل يتعصب يكن ومل دمشق، يف وغريهم احلنابلة فقهاء بني تقع كانت  اليت الفنت إمخاد حماسنه من. دمشق يف ووفاته
 املبدع) و( أمحد اإلمام أصحاب ذكر يف رشداأل املقصد) كتبه  من، سنة أربعني من أكثر الشامية الداير يف القضاء ابشر
 (.1/65هـ. األعالم)884، مات سنة (املقنع بشرح

 (.6/236املبدع ) (5)
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( فرائض، 128وقفت على ثالث نسخ هلذا الكتاب، نسخة يف دار الكتب يف القاهرة حتت رقم )
(، 1218وقد صورهتا من مركز امللك فيصل ابلرايض، ونسخة يف املكتبة السليمانية يف استانبول حتت رقم )

 (.232حتت رقم )-تركياإحدى مدن -ونسخة يف مكتبة وحيد ابشا يف مدينة كواتهيه 
 وصف النسخ:

 ذكرت آنفاً نسخ الكتاب الثالث اليت وقفت عليها، وإليكم وصفها:

( 27( ورقة يف كل ورقة صفحتان، ويف كل صفحة )118، وتقع يف )نسخة دار الكتب املصرية
( كلمة، وهي نسخة واضحة مضغوطة تشتمل على مجيع أبواب 15سطراً، ويف كل سطر ما يقرب )

ب، وليس فيها نقص إال أن فيها أحيااًن بعض التقدمي و التأخري؛ ويبدو أن ذلك من التصوير، وقد الكتا
 نسخت يف اخلامس والعشرين من ذي احلجة احلرام سنة ست ومخسني وسبع مائة من اهلجرة.

( ورقة يف كل ورقة صفحتان ويف كل 220تقع يف )و ، نسخة مكتبة وحيد ابشا ي مدينة كواتهيه
، وتشتمل على مجيع أبواب قريباً، وهي أوضح من السابقة( كلمة ت12( سطراً، ويف كل سطر )21صفحة )

الكتاب بدون سقط، وقد ذكر يف آخرها أهنا نسخت يف آخر مجادى األوىل من سنة سبع وعشرين وألف 
 ومائة من اهلجرة.

( ورقة يف كل 170، وهي مكتوبة خبط واضح، وتقع يف )نسخة املكتبة السليمانية ي استانبول
 على أكثركلمة تقريباً، وهي نسخة تشتمل   13( سطراً، ويف كل سطر 17ورقة صفحتان، ويف كل صفحة )

 ،مت الكتاب حبمد هللا" :ختمها الناسخ بقولهالعشرة األخرية، وقد بواب وليست فيها األأبواب الكتاب 
وعلى آله الطيبني  ،وصلى هللا على حممد سيد املرسلني ،واحلمد هلل رب العاملني ،وعونه ،وحسن توفيقه ،هومنّ 

 ."وحسبنا هللا ونعم احلسيب ،وسلم تسليماً كثرياً  ،الطاهرين
أوراق،  والذي  "، وكتب عدة أمثلة ومسائل يف تسعمث ك تب بعدها بنفس اخلط :"بسم هللا الرمحن الرحيم

من سنة ثالث ابته هلا وكان يف شهر رمضان يظهر يل أهنا ليست من الكتاب، مث ختمها كاتبها بتأريخ كت
 اهلجرة.    وثالثني ومخسمائةمن 

 



 اإلجياز يف الفرائض 

 
31 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 .احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا على حممد خامت النبيني وآله وأصحابه أمجعني
 قال أبو احلسني حممد بن عبد هللا الفرضي رمحه هللا:

أصول الفرائض وحساهبا؛ إذ كان ما فرضه هللا عز  هذا كتاٌب عمدان لتأليفه، وشرحنا فيه
وما يتعّلق بذلك من مسائل الدور واإلقرار غري ُمدرك إال مبعرفة  (2)والوصااي (1)وجّل من املواريث

احلساب، وضممنا إىل ذلك ما اختلف فيه الصحابة والتابعون والفقهاء وما اتفقت عليه، وما  
لفاظهم، وقرّبنا ذلك حبسب الطاقة ما أرجو أن يقع حبيث كان يف املعىن متفقًا واختلفت فيه أ

والذي دعاان إليه احتساب الثواب يف املتعّلمني؛ إذ كان هذا العلم من أجّل ، يقصده املتعّلمون
 .وأقرهبا اندراساً  ،العلوم

أخددددلان بددددذلك  مددددد بددددن  ؛علددددل تعّلمدددده، وأخددددل أندددده أّول علددددم  يُنسددددل وقددددد حددددّض النددددّ  
 (5)وأخدددددلان  مدددددد بدددددن أمحدددددد ال دددددزا  (4)قدددددالان أخدددددلان أمحدددددد بدددددن عمدددددار الواسدددددط  (3)أمحدددددد املتدددددوّ  

قددددددالان         ، دخدددددل حدددددديث أحددددددد ا يف ا خدددددر، (6)غد بدددددن نصدددددر الصددددددائقدددددالان أخدددددلان  مدددددد
 (3)عددددددن أ  الددددددزاند (2)قددددددال أخددددددلان حفدددددد  بددددددن عمددددددر (1( )7)[بددددددن أ  أويدددددد ]أخددددددلان إ اعيددددددل 

                              
مجع مرياث ، مأخوذ من اإلرث، واإلرثان هوال قاء واالنتقال مطلقاً سواء كان ذلك حسياً كاملال، أم معنوايً كالعلم  (1)

. ويف االصطالحان هو حق قابل للتجزي، يث ت 53(، معجم لغة الفقهاء صان 1/295واجملد. يُنظران الصحاح للجوهري )
 (.1/16(، العذب الفائض )1/8وها. يُنظران فت  القريب اجمليب )ملستحق بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو حن

(، لسان العرب 6/2525مجع وصية، يقالان وّصل وأوصل له مبعىنان أمر له، و عهد إليه. يُنظران الصحاح للجوهري ) (2)
(15/320.) 

 (.2/174العذب الفائض )(، 2/2ويف االصطالحان "أهنا تلع مبال أو حبق مضاف ملا بعد املوت". يُنظران فت  القريب )

 .11( مل أقف علل ترمجة له هبذا االسم إال أن يكون شيخه  مد بن أمحد األثرم الذي س قت ترمجته يف ص 3)

 حدثو  ،الزبيدي داود بن لسعيد راوايً  وكان ،العراق وأهل نعيم أىب عن يروى ،الواسط  خالد بن عمار بن أمحد( هو 4)
 (.8/52هد. الثقات البن ح ان )274 سنة مات احلديث مستقيم ومجاعة، وكان الدستوائ   مد بن إبراهيم عنه

( هو أبو منصور  مد بن أمحد بن  مد ال زا  ، ع أاب القاسم اللمك  ومجاعة ، وحدث عنه ولده أبوبكر، وأبو طاهر 5)
ذا االسم إال ماذكرته، وإن كان )) ومل أقف علل ترمجة هلالسلف  وقال عنهان "مل يكن بذاك ولكنه  ع احلديث الكثري". 

هد. فرمبا يكون شيخ ابن الل ان الذي يف 402هد، علمًا أبن وفاة ابن الل ان سنة 497الذه  قد ذكر أن وفاته سنة 
 (.18/374سري أعالم الن الء )يُنظران املنت غريه ، أويكون أتريخ وفاته خطأ والصحي  أنه مات ق ل ذلك((. 

 (.15/387اتريخ بغداد) والده . عن حدث، الصائغ الرمحن ع د بن منصور بن نصر( هو  مد بن 6)

 ( يف أ، ج "بن أوي " واملث ت يف ب وهو الصحي .7)
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)تعّلموووووووا الفوووووورا  ،    ووووووا  وووووون قددددددالان  أّن رسددددددول هللا  (5)عددددددن أ  هريددددددرة (4)عددددددن األعددددددرج
 . (6)دينكم، وإنه نصف العلم، وإنه أول  ا يُنتزع  ن أ يت، وإنه يُنسى(

 قالان أخلان  مد بن أ   (8)قالان أخلان يوسف القاض  (7)وأخلان عل  بن أمحد
(9)بكر

                                                                                       
 ع يد بن ُعثمان حليف األص   هللا ع د أبو عامر أ  بن َمالك بن أوي  بن هللا ع د بن هللا ع د ا ه أوي  أ  بن إ اعيل( هو 1)

 احلميد ع د وأخاه بالل بن وسليمان مالًكا  ع ، أن  بن َمالك ُأخت ابن وهو ،القرش  الّتيم  هللا ع يد بن طلحة أخ 
(، رجال صحي  10/391. سري أعالم الن الء)227 سنة وقيل 226 سنة مات موِضع وغري اإِلميان يف  ال خاري عنه روى

 (.1/69ال خاري)

 اجلزام  املنذر بن براهيمإو  املدين اثبت أبو وعنه، الزاند أ  عن روى، املدين موالهم السهم  العطاف أ  بن عمر بن حف  ( هو2)
هتذيب  هد.180 سنةبعد  من مات"، حبال به حتجاجاال جيو  ال" انح ان ابن وقال "احلديث منكر" انال خاري قال .وغريهم

 (.2/233(.التاريخ الصغري لل خاري)2/353التهذيب)

 ع د بن ربيعة بن شي ة بنت رملة موىل وهو منه يغضب وكان بِه ويلقب الزاند  أب يعرف الرمحن ع د أبو ذكوان بن هللا ع د ( هو3)
 (.1/404(، رجال صحي  ال خاري)5/445. سري أعالم الن الء)األعرج  ع املديِن  القرش  مش 

و  ( هو ع دالرمحن بن هرمز أبو داود األعرج اهلامش  موىل  مد بن ربيعة بن احلارث بن ع داملطلب املدين  ع أاب هريرة 4)
 (.6/260(، هتذيب التهذيب)1/457هد. رجال صحي  ال خاري )117، مات مبصر قري اً من سنة ع دهللا بن عمر 

وحفظ   أسلم عام خيل وشهدها مع الن   كثريا  اختالفا أبيه اسم و ا ه يف اختلف وقد ( هو ع دالرمحن بن صخر الدوس ،5)
. سري أعالم  هد 57  ابملدينة سنة ،  وتُويف أحاديث كثرية وكان مشهورًا بكنيته وكان من علماء الصحابة 

 (.2/680(، هتذيب التهذيب)2/578الن الء)

(، وأخرجه ال يهق  يف السنن 2/902) 2719عليم الفرائض برقم أخرجه ابن ماجة يف كتاب الفرائض، ابب احلث علل ت( 6)
( ، 6/208الكلى يف كتاب الفرائض، ابب احلث علل تعليم الفرائض . وقالان "تفرد به احلف  بن عمر ولي  ابلقوي". ) 

ن كثري ر". تفسري ابويف إسناده ضعف وقد روى من حديث ابن مسعود وأ  سعيد ويف كل منهما نظوقال ابن كثريان "
(1/451.) 

 ( مل أقف علل ترمجة له.7)

،  صغريا العلم وطلب ومائتني مثان سنة ولددي، ال غدا مث ال صري موالهم  دياأل يعقوب بن يوسف  مد أبو احلافظ ماماإل هو( 8)
 وتسعني س ع سنة رمضان يف ومات ."وواسط ال صرة قضاء و  حكام،األ سديد مهي ا عفيفا صاحلا ثقة كان"ان اخلطيب قال

 (2/660تذكرة احلفاظ).ومائتني

كان ثقة ث تاً، روى عنه   يال صر  ، موالهم  الثقف هللا ع د أبو ،  املقدم مقدم بن عطاء بن علل بن بكر أىب بن  مد ( هو9)
 (.10661سري أعالم الن الء ) هد.234ال خاري ومسلم ، وتُويف سنة 
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 ال أخلان سليمان بن ق (2)قالان أخلان عوف (1)قالان أخلان املثىّن بن بكر العطار
)تعّلموا الفرا   ان قالان قال رسول هللا  (5)عن ابن مسعود (4)عن أ  األحوص (3)جابر

وعّلموها الناس،   ين ا رؤ  قبوض، وإّن العلم سُيقب  حىت خيتلف الرجالن يف الفريضة ال 
قالان أخلان أمحد بن عمرو  (8)قالان أخلان أبو داود (7)وأخلان  مد بن بكر، (6) جيدان  ن خُيربمها به(

                              
. الضعفاء الك ري حديثه علل يتابع وال حكيم بن هبز عنروى  بصري حامت أبو العطار الع دي بكر بن ىن( هو املث1)

 (.2/320(، لسان امليزان)4/248للعقيل  )

 ( أعرابياً  يكن مل و)  ابألعراىب املعروف ، ال صرى سهل أبو ، اهلجرى الع دى مجيلة أىب بن عوف( هو 2)
وُروي له يف  ث ت ثقة"ان  النسائل قالو   ابلتشيع و ابلقدر رمل ثقة التابعني صغار عاصروا الذين منهد، و 60ولد سنة 

(، رجال صحي  6/383. سري أعالم الن الء)هد 147 أو هد 146  الصحيحني والسنن".تُويف سنة
 (.2/587ال خاري)

 عنهروى و ،  مسعود ابن عن حوصاأل أ  عن وقيل  مسعود بن هللا ع د عن روى ،اهلجرى جابر بن سليمان( 3)
 .الفرائض تعليم يف واحداً  حديثاً  والنسائ  الرتمذي له روى، عرا األ عوف

 (.11/378(، هتذيب الكمال )4/155(، هتذيب التهذيب)4/105اجلرح والتعديل )

أصحاب السنن، قال ابن  له روى، وقد ليث بىن مسجد إمام ، غفار موىلان  يقال و ليث بىن موىل ، األحوص أبو ( هو4)
 (.13/156سري أعالم الن الء )معنيان "لي  بشْ ". 

 من وقرابً  ،وعقالً  فضالً  أكابرهم، من. صحا ان الرمحن ع د أبو اهلذ ، ح يب بن غافل بن مسعود بن هللا ع د( هو 5)
 هللا رسول خادم وكان. مبكة القرآن بقراءة جهر من وأول سالم،اإل إىل السابقني ومن مكة، أهل من وهو  هللا رسول
 مات  .معه وميش  وقت كل  عليه يدخل وغزواته، وترحاله حله يف ورفيقة سره، وصاحب  هد. سري 32سنة

  (.4/137األعالم ) (،1/461أعالم الن الء)

(، 4/63)  6306، 6305أخرجه النسائ  يف السنن الكلى يف كتاب الفرائض، ابب األمر بتعليم الفرائض برقم  (6)
، ابب ما جاء يف تعليم الفرائض ، وقالان  2091وأخرجه الرتمذي عن أ  هريرة وابن مسعود يف كتاب الفرائض برقم 

(، وقال ابن 4/81يف كتاب الفرائض ) 45رقم ( والدارقطن ب4/413"هذا حديث فيه اضطراب". سنن الرتمذي )
 ( . 12/5حجران "ورواته موثقون إال أنه اختلف فيه علل عوف األعرا  اختالفا كثرياً". فت  ال اري )

 .ن داسة وقد س قت ترمجتهب بكر بن  مد ( هو7)

  من غريها، و" السنن" مصنف احلافظ داود، أبو السجستاىن، األ دى بشري بن إسحاق بن األشعث بن سليمان ( هو8)
 (.3/122(، األعالم )13/203. سري أعالم الن الء)هد275  روى له الرتمذي والنسائ ، ُتويف سنة العلماء ك ار
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عن ع د الرمحن بن  (3)قالان حّدثن ع د الرمحن بن  ايد (2)قالان أخلان ابن وهب (1)بن السرح
العلم ثالثة، و ا )قالان  أّن رسول هللا  ان(5)عن ع د هللا بن عمرو بن العاص (4)رافع التنوخ 

 . (6) عادلة( سوى ذلك  هو  ضٌل: آيٌة حُمكمة، أو سنٌة  اضية، أو  ريضةٌ 
 "ض، وإذا هلومت فاهلوا ابلرم إذا حتّدثتم فتحّدثوا ابلفرائ"هان رمحه هللا ورض  عن (7)وعن عمر

(8) . 
 (3)[(2)"ال رأس له (1)مثل من يقرأ القرآن وال يعلم الفرائض كلن "](9)وعن أ  موسل

                              
 أىب بن عت ة موىل هنيك موىل ،ياملصر  الطاهر أبو ، األموي القرشل السرح بن عمرو بن هللا ع د بن عمرو بن أمحد ( هو1)

سري أعالم  .هد 250  سفيان وع دهللا بن وهب وروى عنه مسلم وأبو داود ومجاعة، وتُويف سنة، ثقة روى عن سفيان
 (. 12/62الن الء)

 حافظ ثقة،  هد 125  ولد سنة الفقيه املصرى  مد أبو ، الفهرى موالهم القرشل مسلم بن وهب بن هللا ع د ( هو2)
 (.9/223. سري أعالم الن الء )هد 197   سنة، وقد روى له ال خاري ومسلم وأصحاب السنن، وُتويف عابد

 إبفريقية، اإلسالم يف مولود أول وهو العلماء، من قاضان خالد أبو االفريق ، املعافري أنعم بن  ايد بن الرمحن( هو ع د 3)
 (.3/307(، األعالم)6/411هد. سري أعالم الن الء)156، وتُويف سنةمرتني القريوان قضاء و  ،هبا ونشأ

 الذين العشرة أحد وهو .احلديث رجال من كان.  إفريقية قاض ان اجلهم أبو املصري، التنوخ  رافع بن الرمحنع د ( هو4)
 من أول وهو هد 80 سنة القريوان قضاء نصري بن موسل واله. إفريقية أهل ليفقهوا العزيز ع د بن عمر أرسلهم
 (.1/260(، حسن احملاضرة)3/306األعالم)هد. 113سنة فيها وتُويف. بنائها بعد هبا استقض 

ه وكان أبي ق ل أسلم جليل من علماء الصحابة  صحا  ،السهمل القرش  وائل بن العاص بن عمرو بن هللا ع د ( هو5)
معجم  .لطائفاب هد 65سنة  وغريه، وقد ُتويف  من املكثرين يف احلديث، روى عنه أن  بن مالك 

 (.3/79الن الء)(، سري أعالم 3/494الصحابة)

(، وابن ماجة يف كتاب 3/119) 2885أخرجه أبوداود يف كتاب الفرائض، ابب ما جاء يف تعليم الفرائض برقم ( 6)
( ، 4/67(، والدارقطن يف كتاب الفرائض والسري )1/21) 54الفرائض، ابب احلث علل تعليم الفرائض برقم 

 7949كتاب الفرائض برقم ستدرك يف  ( ، وصححه احلاكم يف امل6/208) 11952وال يهق  يف السنن الكلى برقم 
ع دالرمحن بن رافع  أيضاً وفيه  ،وقد تكلم فيه غري واحد، الرمحن بن  ايد بن أنعم اإلفريق ع د  ويف إسناده (،4/369)

 (.8/67)عون املع ود  يُنظران .بن أ  حامتاوقد غمزه ال خاري و ، التنوخ 
ين اخللفاء الراشدين ، وأحد العشرة امل شرين ابجلنة، أعز هللا به اإلسالم ( هو أبو حف  العدوي الفاروق أمري املؤمنني واث7)

 (.21/316(، هتذيب الكمال)1/38هد. معرفة الصحابة)23يف  وفتحت األمصار يف عهده، واستشهد 

(، واحلاكم يف املستدرك يف كتاب 6/209) 11952أخرجه ال يهق  يف السنن الكلى يف كتاب الفرائض برقم ( 8)
اقتدوا ابللذين من بعدي أ  بكر  انهذا وإن كان موقوفا فإنه صحي  اإلسناد ويؤيده قولهوقالان " 7952فرائض برقم ال

 (.4/370" )وعمر
( هو ع دهللا بن قي  بن سليم األشعري، يلقب أب  موسل صحا  جليل من الفاحتني وأحد احلكمني بني عل  ومعاوية 9)

  قدم مكة وأسلم وهاجر إىل أرض احل شة ، وتُويف  (، هتذيب 2/380هد. سري أعالم الن الء)44ابلكوفة سنة
 (.5/317التهذيب)
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 ق ملا يرض .ُتوفيونسأل هللا العون علل ما قصدان، وال
الذي كت ه هللا علل خلقه بُدئ إبخراج   (4) [فإذا نزل ابملرء حدث املوت]قال أبو احلسنيان 

إن كان عليه، مث  كفنه وأقّل ما حيتاج إليه من نفقته من ُصلب ماله، مث أخرج بعد ذلك دينٌ 
 .(5)سم ما بق  بني ورثته علل فرائض هللا الوصية بعد ذلك، مث قُ 

 .(9)، ونكاح(8)رحٌم، ووالءٌ توارث هبا ثالثةان يُ  (7)اليت (6)واألس اب
 
 

 
 باب

 (مجع على توريثه ومن ال يرثمن أ  )

                                                                                       
 .1/122، النهاية يف غريب األثر 6/26لسان العرب  " .منه ملتزق به هاللن  كل ثوب رأس" (1)
  مل أقف عليه يف كتب احلديث املعتمدة حسب علم  . (2)
  واضحة يف أ واملث ت يف ب ، ج .غري( 3)
 غري واضحة يف أ واملث ت يف ب ، ج . (4)
(، مواهب 4/457(، الشرح الك ري)6/761( ، حاشية ابن عابدين )8/556يُنظران ال حر الرائق ) (5)

 .81، الفواكه الشهية ص57(،الفصول ص 1/58(،التلخي )6/406اجلليل)
(، ولسان العرب 1/145يتوصل به إىل غريه. يُنظران الصحاح للجوهريان )( األس اب مجع س ب، وهو يف اللغةان ما 6)

 (.100(، واملص اح املنري صان )6/139)
 وأما يف االصطالحان هو ما يلزم من وجوده الوجود من وعدمه العدم لذاته.

 (.1/18(، العذب الفائض )15(، شرح خالصة الفرائض صان )81يُنظران شرح تنقي  الفصول صان )

  ب "الذي"، واملث ت يف ج . يف أ ، (7)
هو مصدر من ابب واىل يوا  مواالة ووالء، يقالان وااله أيان اتبعه، والوالءان النصرة واحمل ة. يُنظران لسان العرب  (8)
 (.258(، املص اح املنري صان )15/401)

عندما حتدث عن الوالء يف كتاب وأما يف االصطالحان ه  عصوبة س  ها نعمة املعتق علل رقيقه ابلعتق. وقد عرفها املؤلف 
 (.2/104(، العذب الفائض )4/506الوالء . يُنظران مغن احملتاج )

(، الفواكه الشهية 1/58(، التلخي )2/257(، الفواكه الدواين)6/427(، مواهب اجلليل)29/136امل سوط)نظران يُ  (9)
  .81ص 



 اإلجياز يف الفرائض 

 
36 

 
ُ
ل، واألب، واجلد أبو جمع علل توريثهم من الذكور عشرةان االبن، وابن االبن وإن سفُ امل

 األب وإن عال، واألخ، وابن األخ، والعم، وابن العم، والزوج، وموىل النعمة.

، والزوجةلت، واألم، واجلدة، واألخت، وإن سفُ س عان االبنة، وابنة االبن  ومن اإلانث
ستٌةان الع د، واملدبر، وأم الولد، والقاتل عمداً، واملرتّد، وأهل  وال يرث حبال (1)وموالة النعمة

 .(2)مّلتني

وترك أابه أو أخاه أو ابنه مملوكًا فإنه ان إذا مات الرجل ومل يرتك واراثً؛وعن عمر وع د هللا
 . (5)حنوه (4)وإسحاق (3)ث. وعن احلسنويورّ  عتقشرتى من ماله ويُ يُ 

                              
(، 6/4، روضة الطال ني)59الفصول ص(، 1/60(، التلخي )4/459الشرح الك ري) 212ضوء السراج ص  (1)

 .42(، العذب الفائض ص9/36املغن)
هذه  ذكرالع د واملدبر وأم الولد بس ب الرق، والقاتل بس ب القتل، واملرتد وأهل ملتني بس ب اختالف الدين. وقد  (2)

املغن  ،32، 31ية ص (، الفوائد الشنشور 4/54(، مغن احملتاج)1/58،59املوانع أكثر من واحد . يُنظران التلخي )
(9/150.) 

( هو احلسن بن يسار أبو سعيد ال صري، ولد يف هناية خالفة عمر وكان سيد أهل  مانه علماً وعمالً،وقد روى عن مجع 3)
هد. هتذيب 110وروى عنه أيوب وغريه فقيه ثقة مشهور وكان يرسل كثريُا وتُويف سنة  من الصحابة 

 (. 2/226(،األعالم)2/213التهذيب)

هد ، 166( هو إسحاق بن إبراهيم بن خملد احلنظل  التميم  املرو ي اإلمام احلافظ الك ري نزيل نيسابور وعاملها، ولد سنة4)
 (. 1/292(، األعالم)1/190هد.هتذيب التهذيب)238ومات سنة 

يف ابب من أسلم علل املرياث ق ل  191املراد بع د هللا أي ع د هللا بن مسعود ؛ وقد روى ذلك سعيد بن منصور برقم  (5)
يف ابب من كان حيجب معهم وال يورثهم  3115،31156(، وابن أ  شي ة يف املصنف برقم 1/97أن يقسم )

(6/252. ) 
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وبه ، (3)وابن ع اس ال يوّرثونه وجيعلونه كالقاتل عمداً  (2)و يد (1)وعل  فكان عمر واختلف يف القاتل خطأً 
  (11)و مد (10)وأبو يوسف (9)(8)وأبو حنيفة (7)والثوري (6)والنخع  (5)والشافع  (4)قال عروة

 
 
 

 . (6)(5)وحيىي بن آدم (4)ووكيع (3)واحلسن بن صاحل (2)واحلسن بن  ايد(1)(12)و فر

                              
أ  طالب بن ع داملطلب ابن عم رسول هللا، و وج ابنته فاطمة ترىب يف حجر املصطفل وشهد ( هو أبو احلسن عل  بن 1)

أحد العشرة امل شرين ابجلنة،  واستشهد   توىل اخلالفة بعد عثمان، وهو املشاهد كلها عدا غزوة ت وك بطلب من الن
  (.4/295(، األعالم)6/191هد. اجلرح والتعديل)40يف رمضان سنة 

يد بن اثبت بن الضحاك األنصاري اخلزرج  من علماء الصحابة وال سيما يف الفرائض، وأحد كتاب الوح  وكان ( هو   2)
هد. سري أعالم 45سنة  يستخلفه علل املدينة، وقد مات  يطلب منه العلم وكان عمر  ابن ع اس 

 (. 10/24(، هتذيب الكمال)2/426الن الء)

 (.6/261(، امل دع)9/150يُنظران املغن)( 3)
، مات ( هو عروة بن الزبري بن العوام أبوع دهللا القرش  األسدي أحد الفقهاء الس عة، وهو شقيق ع دهللا بن الزبري 4)

 (.4/226(، األعالم)4/421هد. سري أعالم الن الء)93سنة

 (. 4/72يُنظران األم)( 5)
وهو من ك ار التابعني صدوق راوية حافظ ، مات هد ، 46( هو إبراهيم بن  يد بن قي  بن األسود النخع ، ولد سنة 6)

 (.1/155(، هتذيب التهذيب)01/73هد. تذكرة احلفاظ96سنة 

هد، وُتويف ابل صرة سنة  97( هو أبوع دهللا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة حافظ فقيه  اهد، ولد ابلكوفة سنة 7)
 (. 3/104(، األعالم)1/203هد. تذكرة احلفاظ)161

هد ونشأ هبا وكان اتجراً للخز مث انقطع للتدري  80و النعمان بن اثبت بن  وط ، أصله من فارس ولد ابلكوفة سنة ( ه8)
 (.29/422(، هتذيب الكمال)6/390هد . سري أعالم الن الء)150واإلفتاء وإليه ينسب املذهب احلنف ، مات سنة 

 .169لفرائض ص (، ضوء السراج يف ا1/43يُنظرانأحكام القرآن للجصاص ) (9)
( هو يعقوب بن إبراهيم بن ح يب األنصاري الكويف صاحب أ  حنيفة، فقيه حافظ توىل القضاء ،ومات ب غداد سنة 10)

 .172(، اجلواهر املضيئة ص 7/645هد. سري أعالم الن الء) 183

 أ  علم نشر الذي وهو ل،صو واأل ابلفقه إمامان هللا ع د أبو شي ان، بن موا  من فرقد، بن احلسن بن  مد( هو 11)
 كثرية  كتب  له بغداد، إىل وانتقل ،به وعرف مذه ه عليه وغلب حنيفة أ  من فسمع ابلكوفة، ونشأ.بواسط ولد حنيفة
هد. سري أعالم 189وتُويف سنة  (سري أعالم الن الء) و الفقه، فروع يف (امل سوط) منها صول،واأل الفقه يف

 (.6/80(، األعالم)9/134الن الء)

( هو  فر بن اهلذيل بن قي  أبو اهلذيل العنلي من متيم صحب أاب حنيفه وتفقه عليه، وو  قضاء ال صرة وكان عاملاُ 12)
(، 8/38هد . سري أعالم الن الء)158عاماًل ،وكان من أصحاب احلديث مث غلب عليه الرأي. مات سنة 

 (.3/45األعالم)
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  ؛والعادل إذا قتل ال اغ  ،إذا قتل الص  واجملنون واملغلوب علل عقلهوقال أبو حنيفةان 
قتلته وأان  انيرث ال اغ  أيضًا من العادل إذا قال انوقال أبو حنيفة و مد، (7)ورثوا من املال والدية مجيعاً 
، ومل يورّث  (12)(11)ومالك (10)واحلسن والزهري (9)وكان عطاء، (8)ه أبو يوسفعلل حقّ 

وأكثر أهل املدينة يورّثون  (2)واألو اع  (1)وسعيد بن ع د العزيز (14)وابن أ  ذؤيب (13)ومكحول

                                                                                       
 .169(، ضوء السراج يف الفرائض ص 1/43يُنظرانأحكام القرآن للجصاص) (1)
( هو احلسن بن  ايد اللؤلؤي أبوعل  موىل األنصار الكويف، قاض  فقيه من أصحاب أ  حنيفة ،أخذ عنه و ع منه وكان 2)

 (.2/191(، األعالم)9/543هد. سري أعالم الن الء)204عاملاً مبذه ه، وو  قضاء الكوفة ومات سنة 

هد. سري 168( هو أبوع دهللا احلسن بن صاحل بن ُحي  اهلمداين الثوري، روى له ال خاري ومسلم واألربعة، مات سنة 3)
 (.2/193(، األعالم)6/177أعالم الن الء )

رح هد. اجل197( هو وكيع بن اجلراح بن ملي  اإلمام احلافظ،  دث العراق أبوسفيان، ولد ابلكوفة وُتويف هبا سنة 4)
 (.8/117(، األعالم)11/109(، هتذيب التهذيب)9/37والتعديل)

( هو حيىي بن آدم بن سليمان موىل آل أ  معيط أبو  كراي الكويف القرش ، من ثقات أهل احلديث، واسع العلم ومن  5)
 (.11/154(، هتذيب التهذيب)9/552هد. سري أعالم الن الء)203كت ه "اخلراج" و"الفرائض" ، وقد تُويف سنة 

وكذلك مذهب أمحد يف املشهور، وله رواية أخرى أن القتل املضمون اليرث فيه القاتل خبالف القتل غري املضمون  (6)
 (1/151، املغن)334يُنظران التهذيب ص 

 (. 1/43(، أحكام القرآن)4/371يُنظران احلجة)( 7)
  (.  6/767(، حاشية بن عابدين )6/106يُنظران شرح فت  القدير ) (8)
هد 94،وكان فقيهًا  اهداً، وقد تُويف سنة  ( هو أبو  مد عطاء بن يسار املدين، ثقة إمام روى عن ك ار الصحابة 9)

 (.20/125(، هتذيب الكمال)4/448وقيل بعد ذلك . سري أعالم الن الء)

 وأحد احلديث، دون من أول وهو قريش، من كالب،  بن  هرة بىن من الزهري، شهاب بن هللا ع د بن مسلم بن  مدهو ( 10)
 ال نكمإف شهاب اببن عليكمان عماله إىل العزيز ع د بن عمر كتبقد و . املدينة أهل من اتبع ،. والفقهاء احلفاظ أكابر
 (.7/97(. األعالم)5/326هد. سري أعالم الن الء)124مات سنة . منه املاضية ابلسنة أعلم أحدا جتدون

احلمريي، إمام دار اهلجرة، أحد األئمة األربعة وإليه يُنسب املالكية، وهو من ( هو مالك بن أن  بن مالك األص ح  11)
(، األعالم 27/91(، هتذيب الكمال)8/48هد. سري أعالم الن الء)179اتبع  التابعني، مات ابملدينة سنة 

(5/257.) 

  (.1/259(، القوانني الفقهية)1/126يُنظران رسالة القريواين) (12)
 حفاظ من عصره، يف الشام مسلم شهراب بن شاذل اهلذ  موالهم، أبوع دهللا، اتبع  ثقة فقيه هو مكحول بن أ  (13)

  (..5/155(، األعالم)5/155سري أعالم الن الء) .هد وقيل بعدها112تُويف سنة  احلديث
ثقة فاضل، وقد مات سنة ( هو  مد بن ع دالرمحن بن املغرية بن احلارث القرش  العامري، من فقهاء التابعني ابملدينة 14)

 (.9/270(، هتذيب التهذيب)7/313هد. اجلرح والتعديل)159
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. وكان أهل ال صرة يورّثونه من (3)كر عن عل  حنوه، وُذ  من املال دون الدية يورّثون القاتل خطأً 
 . (4)املال والدية مجيعاً 

وأبو حنيفة والثوري وأبو يوسف  (6)ومحاد (5)واختلف يف أهل املللان فكان الشافع 
 (10)وأبو حنيفة (9)، وكان الشافع (8)جيعلون اإلسالم مّلًة والكفر كّله ملة واحدة (7)و مد

 .(11)يقطعان التوارث بني أهل الذمة وأهل احلرب

 ،اجلزية من أهل الكتاب وغريهموأصحابه يق لون  واختلف يف أهل الذمةان فكان أبو حنيفة
. وكان الشافع  ال يق ل اجلزية إال من أهل (12)وجيعلوهنم ذمة إال من العرب من غري أهل الكتاب

 .(13)والنصارى واجملوس الكتاب اليهود

واحلسن بن صاحل جيعلون الكفر ِمَلاًل  (2)وشريك (1)واحلسن وابن أ  ليلل (14)ري وكان شُ 
                                                                                       

( هو سعيد بن ع دالعزيز التنوخ  إمام دمشق يف عصره يف احلديث والفقه قال اإلمام أمحدان "لي  ابلشام أص  حديثاً 1)
 (.1/219(ن تذكرة احلفاظ)4/42هد. اجلرح والتعديل)167منه" . وقد تُويف سنة 

هد. 157هو أبوعمرو ع دالرمحن بن عمرو األو اع ، إمام الداير الشامية يف الفقه والزهد يف عصره ، وقد مات سنة  (2)
 (. 3/320(، األعالم)6/216هتذيب التهذيب)

 ( .9/151(، املغن)23/446التمهيد) يُنظران  (3)
 املرجعني السابقني .  يُنظران  (4)
 (.4/73،148يُنظران األم ) (5)
أبو إ اعيل محاد بن أ  سليمان مسلم األشعر ي الكويف فقيه صاحب إبراهيم النخع ، كان صدوق اللسان، وقد  ( هو6)

 (.3/14(، هتذيب التهذيب)3/146هد. اجلرح والتعديل)120ُتويف سنة 

 (.8/571(، ال حر الرائق)1/171يُنظران ا اثر) (7)
(، حاشية 2/257عنه روايتان . يُنظران الفواكه الدواين) وعند مالك ملل الكفر خمتلفة ، وأما أمحد فريوى (8)

 (.9/156(، املغن)2/503العدوي)
  (.3/320(، مغن احملتاج )1/329يُنظران السراج الوهاج ) (9)
 (. 3/25(، مغن احملتاج)1/329(، السراج الوهاج)30/32(، امل سوط)8/578يُنظرانال حر الرائق) (10)
(، 1/329(، السراج الوهاج )30/32(، امل سوط)8/578صرة . يُنظران ال حر الرائق)وذلك الختالف الدار والن (11)

 (.3/320مغن احملتاج )
 (.10/7يُنظران امل سوط) (12)
 (.9/263،264( ، وإليه ذهب أمحد . يُنظر املغن )4/240،241يُنظران أألم) (13)
القضاة الفقهاء و  القضاء يف عهد عمر ( هو أبو أُمية شري  بن احلارث بن قي  بن اجلهم الكندي من أشهر 14)

 (.4/287(، هتذيب التهذيب)4/100هد ابلكوفة. سري أعالم الن الء)78، وقد مات سنة  وعثمان وعل  ومعاوية 
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شرحيًا وابن أ  ليلل جعال الكفر ثالث مللان اليهود ملة، والنصارى ملة، ، وذُكر أّن (3)خمتلفة
 . (4)ني وغريهم ممّن ال كتاب هلمئوابق  الكفر ملة واحدة، كاجملوس والصاب

  يوراثن املسلم من الكافر، وال يوراثن الكافر من (6)ومعاوية (5)وكان معاذ
 (10)وسعيد بن املسيب (9)عل  بن احلسني و مد بن (8)، وبه قال  مد بن احلنفية(7)املسلم 

 .وإسحاق بن راهويه (13)وحيىي بن يعمر (12)وع د هللا بن معقل املزين (11)ومسروق

                                                                                       
( هو  مد بن ع دالرمحن بن أ  ليلل األنصاري الكويف، فقيه من أصحاب الرأي ،و  الفضاء ابلكوفة ، ومات سنة 1)

 (.9/265(، هتذيب التهذيب)7/322لتعديل)هد.  اجلرح وا148

( هو شريك بن بن ع دهللا بن أ  شريك النخع ، أبو ع دهللا الكويف القاض  بواسط مث ابلكوفة تغري حفظه بعد توليه 2)
 (.4/496(، هتذيب الكمال)8/200هد. سري أعالم الن الء)177القضاء ، وكان فاضالً عابداً. وقد مات سنة 

 (.6/247(، املغن)371، 5/370االستذكار)يُنظران ( 3)
 . 32، العذب الفائض ص 35(، الفوائد الشنشورية ص 2/829(، أحكام أهل الذمة)6/247يُنظر املغن) (4)
( هو معاذ بن ج ل بن عمر األنصاري اخلزرج  أبو ع دالرمحن صحا  جليل شهد بيعة العق ة وغزوة بدر واملشاهد كلها 5)

(، هتذيب 28/105هد. سري أعالم الن الء)18سنة  إىل اليمن قاضياً. وقد تُويف  وقد بعثه الن  
 (.10/169الكمال)

( معاوية بن أ  سفيان صخر بن حرب، أول خلفاء بن أُمية، صحا  جليل أسلم يوم الفت ، وكان أحد كتاب الوح  6)
(، هتذيب 3/119هد. سري أعالم الن الء)60سنة  وكان ميتا  ابلدهاء واحللم والفصاحة. وقد ُتويف  للرسول 
 (.10/187الكمال)

(، وسعيد 6/284)31448أخرج ذلك عن معاوية بن أ  سفيان الدارم  يف سننه يف ابب مرياث أهل الشرك برقم  (7)
  (.1/86)145، 146نصور يف السنن يف ابب ال يتوارث أهل ملتني برقم مبن 

هد . سري أعالم 81أو 80( هو أبو القاسم  مد بن عل  بن أ  طالب القرش  اهلامش ، كان ورعاً كثري العلم تُويف سنة 8)
 (. 9/315(، هتذيب التهذيب)4/110الن الء)

 وتفسري العلم يف له عابدا، انسكاً  كان  ال اقر جعفر أبو القرش ، اهلامش  احلسني بن العابدين  ين عل  بن  مد( هو 9)
 (.4/401هد. السري)100سنة  ابملدينة ودفن ابحلميمة وتُويف ابملدينة، ولد. وأقوال آراء القرآن

هد أحد الفقهاء الس عة، ومن رواة السنة وكان 13( هو سعيد بن املسيب بن حزن بن أ  وهب املخزوم ، ولد سنة 10)
 (.11/66، هتذيب الكمال)(4/74هد . سري أعالم الن الء)94فقيهاً ورعاً . وقد مات سنة 

(، 4/63هد. سري أعالم الن الء)63( هو مسروق بن األجدع بن مالك اهلمداين الوادع ، اتبع  ثقة فقيه مات سنة 11)
 (.10/100هتذيب التهذيب)

هد. اجلرح 88ومجاعة ،ومات سنة  ( هو ع دهللا بن معقل بن مقرن املزين الكويف، حّدث عن أبيه وعل  12)
 (.4/206(، سري أعالم الن الء)5/196والتعديل)

 ( هو حي  بن يعمر ال صري العدواين، أبو سليمان، من علماء التابعني يف احلديث والفقه أدرك بعض الصحابة 13)

 (.11/266(، هتذيب التهذيب)9/196هد. اجلرح والتعديل)129ومات سنة 
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 .(4)والنخع  حنوه (3)والزهري والشع  (2)وابن عمر (1)ك  عن أ  الدرداءوحُ 

 (6)قالان حّدثنا ع دالوارث (5)أخلان  مد بن بكر قالان حّدثنا أبو داود قالان حّدثنا مسّدد
أّن أخوين اختصما إىل حيىي بن يعمر  ان(8)عن ع د هللا بن بريدة (7)بن أ  حكيمعن عمرو 

. قالان "فوّرث املسلم" -يعن يف مرياث أخ هلما يهودي انقال أبو احلسني-يهودي ومسلم 
)اإلسالم يزيد يقولان  أّن رجاًل حّدثه أّن معاذاً قالان  عت رسول هللا  (9)حّدثن أبو األسود

 .(10)فوّرث املسلم ،وال ينقص(
                              

يف آخر خالفة عثمان  عومير بن  يد بن قي  األنصاري صحا  جليل، كان عاملاً  اهداً، وقد مات ( هو أبو الدرداء 1)
 (.22/470(، هتذيب الكمال)2/335. سري أعالم الن الء)

 و األحزاب شهدجليل  صحاىب، املدىن املكل الرمحن ع د أبو ، العدوى القرشل اخلطاب بن عمر بن هللا ع د ( هو2)
هد وقيل بعدها. سري أعالم 73سنة  .وقد تُويف  "صاحل رجل هللا ع د إنان "  النىب قال ، احلدي ية
 (.4/108(،   األعالم )3/203الن الء)

هد. 103هد، ومات سنة 17( هو عامر بن شراحيل الشع  أبو عامر احلمريي،  دث راوية فقية من التابعني ولد سنة 3)
 (.4/294ب)(، هتذيب التهذي4/294سري أعالم الن الء)

 .12/50، فت  ال اري11/52يُنظران شرح النووي علل صحي  مسلم ( 4)
 بن الواحد وع د عوانة وأاب  يد بن محاد  ع ، احلسن أبو ،ال صري سدياأل مغربل بن مسربل بن مسرهد بن ددّ سَ مُ  (هو5)

 وأبو القاض  وإ اعيل وال خاري املسند صاحب شي ةأ   بن يعقوب عنه حدثو  وغريهم، سعيد بن الوارث وع د  ايد
هد. إكمال الكمال 228وقد مات سنة وغريهم، خليفة وأبو املثىن ابن ومعاذ القاض  ويوسف السجستاين داود
 (7/307( الط قات الكلى البن سعد)7/249)

 مل و ابلقدر رمل ث ت ثقة،  ال صرى التنورى ع يدة أبو ، موالهم العنلى التميمل ذكوان بن سعيد بن الوارث ع د ( هو6)
(، 8/300. سري أعالم الن الء)هد 180  وأصحاب السنن. وقد مات سنة مسلم و ال خاري  له روى، عنه يث ت

 (.6/391هتذيب التهذيب)

 خالد عنه روى، و  جملز ىبأو  بريدة بن هللا وع د عكرمة عن روى ،الواسط  سعيد أبو حكيم ىبأ يكرد  بن عمرو( هو 7)
 (.8/83(، هتذيب التهذيب)6/256اجلرح والتعديل). وشع ة احلذاء

ثقة روى له ال خاري ومسلم وأصحاب  مرو، قاضل ، املرو ى سهل أبو ، األسلمل احلصيب بن بريدة بن هللا ع د( هو 8)
 (.4/74( األعالم  )5/50.سري أعالم الن الء) هد 115 قيل و 105السنن، وقد تُويف سنة 

، ثقة روى له عروة يتيم ، املدىن األسود أبو ، األسدى القرشل أسد بن خويلد بن نوفل نب الرمحن ع د بن  مد ( هو9)
 (.6/150ال خاري ومسلم وأصحاب السنن. وقد مات سنة بضع وثالثني ومائة للهجرة. سري أعالم الن الء )

(، وال يهق  يف ابب ذكر 3/126) 2912أخرجه أبو داوود يف كتاب الفرائض ابب هل يرث املسلم الكافر برقم ( 10)
(، وصححه احلاكم يف املستدرك يف كتاب 6/205)11933بعض من صار مسلما إبسالم أبويه أو أحد ا برقم 

( ، وقال ابن حجر يف الفت ان 4/3483) 8006الفرائض . وقالان "هذا حديث صحي  اإلسناد ومل خيرجاه" برقم 
 "قال احلاكم صحي  اإلسناد وتُعقب ابإلنقطاع بني أ  األسود ومعاذ، و لكن  اعه منه ممكن" . 
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. أخلان (1) )ال يرث املسلم الكا ر، وال الكا ر املسلم(أنه قالان  وقد روي عن الن  
بذلك  مد بن بكر قالان أخلان أبو داود قالان أخلان مسّدد قالان أخلان سفيان عن الزهري 

)ال يرث قالان  عن النّ   (4)أسامة بن  يدعن  (3)عن عمرو بن عثمان (2)عن عل  بن حسني
 وإىل هذا ذهب عامة فقهاء األمة.  ،(5) املسلم الكا ر، وال الكا ر املسلم(

قالان حّدثنا  (6)حّدثنا  مد بن بكر قالان حّدثنا أبو داود قالان حّدثنا موسل بن إ اعيل
عن جده ع د هللا بن عمرو  (10)عن أبيه (9)عن عمرو بن شعيب (8)املعلم (7)محاد عن ح يب/

                              
( ، ومسلم يف كتاب 6/2484) 6383رواه ال خاري يف كتاب الفرائض ، يف ابب ال يرث املسلم الكافر .. برقم  (1)

 (. 3/12339)1614برقم  الفرائض
 ضربيُ  كان  من أحد، العابدين بزين امللقب احلسن، أبو القرش ، اهلامش  طالب، أ  بن عل  بن احلسني بن عل ( هو 2)

 ماان املدينة أهل بعض قال. بيت مئة حنو فكانوا ،سراً  يقوهتم كان  من عدد موته بعد حص أُ . والورع احللم يف املثل هبم
وكانت وفاته  . منه إال عقب "  الس ط"  للحسني ولي  .العابدين  ين موت بعد إال السر صدقة فقدان
 (.4/277(، األعالم)7/268هد. هتذيب التهذيب)94سنة

( هو عمرو بن عثمان بن عفان بن أ  العاص األموي القرش ، روى عن أبيه وعن أسامة بن  يد من ك ار التابعني . 3)
 (.22/153(، هتذيب الكمال)6/248اجلرح والتعديل)

 . وقد مات  بن  يد بن حارثة الكل  األمري أبو  مد وأبو  يد صحا  ابن صحا  موىل رسول هللا ( هو أسامة 4)
 (.2/496(، سري أعالم الن الء)1/224هد. معرفة الصحابة)56سنة 

  يُنظران التخريج السابق.  (5)
 له روى، ث ت ثقة ، احلافظ ( اب ه و بكنيته مشهور)  ال صرى سلمة أبو ، موالهم ، املنقرى إ اعيل بن موسل ( هو6)

 (.7/320( األعالم)10/360هد. سري أعالم الن الء)223ال خاري ومسلم وأصحاب السنن، وقد مات سنة 

 .1هناية اللوحة رقم  (7)
 أ  بن عطاء عن روى، بقية أ  ابن ويقال  يد بن ح يب ويقال، يسار بن معقل موىل ال صري  مد أبو املعلم ح يب( 8)

هد. 135مجاعة، وقد مات سنة  سعيد بن الوارث وع د سلمة بن محاد عنهروى و ، شعيب بن وعمرو واحلسن رابح
 (.2/172(هتذيب التهذيب )3/101اجلرح والتعديل)

حدث عن أبيه وغريه ،  بن العاص السهم  فقيه أهل الطائف( هو عمرو بن شعيب بن  مد بن ع دهللا بن عمر و 9)
 (.5/165(، سري أعالم الن الء)6/238هد. اجلرح والتعديل)118وقد تُويف سنة 

 وابن جده عن روى .جده إىل ينسب وقد السهم  احلجا ي العاص بن عمرو بن ع دهللا بن  مد بن شعيب( هو 10)
 وعمر عمرو ابناه عنهروى و  .- فوظاً  كان  نإ - ع دهللا بن  مد وأبيه الصامت بن وع ادة ومعاوية عمر وابن ع اس
 منهم أحد يذكر ومل ، جده من  ع أنه وغري ا داود وأبو ال خاري وذكر ،الثقات يف ح ان ابن وذكره. ال ناين واثبت

 (.4/311(، هتذيب التهذيب)2/534. هتذيب الكمال)  مد أبيه عن يروي أنه
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 . (1) )ال يتوارث أهل  لتني(ان قالان قال رسول هللا 

كتب إىل   (2)ف واراثً من أهل دينه. فروي أّن عمرو بن العاصختلف يف الكافر إذا مل خيلّ واُ 
أعط ماله الذين كانوا يؤدون " انعمر يسأله عن الراهب ميوت وال وارث له. فكتب إليه

 .(3)"جزيته

. وكان الشافع  وأهل العراق جيعلون ماله (4)مالك والنخع  جيعالن ماله ألهل دينهوكان 
 .(5)اً للمسلمنيئفيّ 

 

  سا ل  ن هذا الباب توّضح  ا ذكران:

 . (6)مسلم مات وترك ابناً مملوكاً وأخاً يهودايً وابن أخ مسلماً حرّاان املال البن األخ

 .(7)وابن أخ  مرتّداً وعّماً مسلماان املال للعمفإن ترك ابناً مدبراً وأختاً ه  أم ولد  
                              

(، وابن ماجة من كتاب الفرائض يف 3/125)2911أخرجه أبوداود يف كتاب الفرائض يف ابب مرياث املالعنة برقم  (1)
(، والنسائ  من حديث أسامة بن  يد يف كتاب 2/911)2733ابب مرياث أهل اإلسالم من أهل الشرك برقم 

ححه احلاكم من حديث أسامة بن  يد ( ، وص4/82)6381الفرائض ، يف ابب سقوط املوارثة بني أهل ملتني برقم 
 (. 2/262)2944برقم 

جليل من دهاة العرب أسلم  صحاىب، السهمل ،  مد أبو قيل و هللا ع د أبو ، القرشل وائل بن العاص بن عمرو ( هو2)
هد. معرفة  55، وقيل بعد سنة 40هبا بعد سنة  علل مصر وتُويف  وهاجر يف صفر سنة مثان. وقد واله عمر 

  (. 3/54(، سري أعالم الن الء)4/1987الصحابة)

  (.  6/298)31596رواه ابن أ  شي ة يف املصنف يف الذم  ميوت وال يدع عص ة وال واراث يرثه برقم  (3)
 (.13/21يُنظران الذخرية ) (4)
  (.  2/93يُنظر ان فت  الوهاب) (5)
 ان    صورة ذلك (6)

 x ابن مملوك

 x أخ يهودي

 يرث املال ابن أخ مسلم حر
 
 صورة ذلكان  (7)
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رجٌل قتل أابه عمداً، وترك األب هذا االبن القاتل وابن أخ نصرانيًا وابن عم مسلمًا حرّاان 
 .(1)املال البن العم

والنخع  والثوري   فإن كان قتله خطًأان فعلل قول عمر وعل  و يد وابن ع اس والشافع
. وعلل قول عطاء والزهري ومالك واألو اع  مال املقتول البنه (2)لعموأهل العراقان املال البن ا

 .(4). وعلل قول ال صريني ماله وديته لالبن القاتل(3)وديته البن عمه

                                                                                       
 x ابن مدبر

 x أخت )أم ولد(
 x ابن أخ مرتد
 يرث املال عم مسلم

 
 صورة ذلكان  (1)

 x ابن قاتل

 x ابن أخ نصراين

 يرث املال ابن عم مسلم حر
  
 صورة ذلكان  (2)

 x ابن قاتل

 x ابن أخ نصراين

 يرث املال عم مسلم حرابن 
 
 صورة ذلكان ( 3)

 يرث املال ابن قاتل
 x ابن أخ نصراين

 يرث الدية ابن عم مسلم حر
 
 صورة ذلكان  (4)

 يرث املال والدية معاً  ابن قاتل
 x ابن أخ نصراين

 x ابن عم مسلم حر
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ص ٌّ قتل أخاه خطًأ وترك املقتول أخاه القاتل وابن عم مرتدًا وابن عم مسلماان علل قول 
 . قول عطاء والزهري وأهل املدينةان (1)ملسلمالشافع  ومن اتبعهان املال والدية البن العم ا
 . قول أ  حنيفة وأهل ال صرةان ماله (2)ماله لألخ القاتل وديته البن العم املسلم

ذلك اجلواب علل ع أهل ال صرة؛ ألن القاتل ص . ول. وإمنا اتفق قول أ  حنيفة م(3)وديته لألخ
 عقله.أقاويلهم إن كان القاتل جمنوانً أو مغلوابً علل 

يهودٌي مات وخلف أخًا يهوداًي وأخًا نصرانيًا وأخًا جموسيًا وابنًا مسلماان علل قول معاذ 
. وعلل قول الشافع  ومحاد والثوري (4)ومعاوية وابن املسيب ومن تقدم ذكرهان املال لالبن املسلم

شريكان املال . قول شري  واحلسن وابن أ  ليلل و (5)وأ  حنيفة وأصحابه املال بني إخوته كلهم
                              

 صورة ذلكان  (1)
 x أخ قاتل

 x ابن عم مرتد

 يرث املال والدية ابن عم مسلم
 
 صورة ذلكان  (2)

 يرث املال أخ قاتل
 x ابن عم مرتد
 يرث الدية ابن عم مسلم

 
 صورة ذلكان  (3)

 يرث املال والدية أخ قاتل
 x ابن عم مرتد

 x ابن عم مسلم
 
 صورة ذلكان  (4)

 x أخ يهودي

 x أخ نصراين

 x أخ جموس 

 يرث املال ابن مسلم
 
 صورة ذلكان  (5)
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 . (1)لألخ اليهودي

 .(2)فإن ترك أاًب مسلمًا وأخًا نصرانيًا وابن أخ يهودايان فعلل قول معاذ ومن اتبعهان املال ألبيه
. وعلل قول شري  واحلسن وابن (3)وعلل قول الشافع  ومحاد والثوري وأ  حنيفةان املال ألخيه

 .(4)أ  ليللان املال البن األخ

                                                                                       
 أخ يهودي

 أخ نصراين مجيعهم يرثونه اإلخوة
 أخ جموس 
 x ابن مسلم

 
 صورة ذلكان  (1)

 يرث املال أخ يهودي
 x أخ نصراين

 x أخ جموس 

 x ابن مسلم

 
 صورة ذلكان  (2)

 يرث املال أب مسلم
 x أخ نصراين 

 x ابن أخ يهودي

 
 صورة ذلكان  (3)

 x أب مسلم

 يرث املال أخ نصراين
 x ابن أخ يهودي

 
 
 
 صورة ذلكان  (4)

 x أب مسلم

 x أخ نصراين
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ومجيع ما تفرّع من  ،لقاتل وأهل امللل اختلفوا فيها قد ذكرانها يف أبواهباوللفقهاء فروع يف ا
املسائل فيما بعد فهو علل قول اجلمهور من الصحابة والفقهاء. ونستغن مبا نذكر يف صدر كل 

 ق.ُتوفيابب من شذوذ الرواايت عن التفريع عليها. وابهلل ال

                                                                                       
 يرث املال ابن أخ يهودي
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 باب
 (معرفة الفروض ومستحقيها)

احلسنيان الفروض احملدودة املسماة يف كتاب هللا تعاىل ستةان النصف، ونصف قال أبو 
النصفان وهو الربع، ونصف الربعان وهو الثمن، والثلثان، ونصف الثلثنيان وهو الثلث، ونصف 

. ذكرها هللا عز وجل يف ثالثة عشر موضعاً. يف الثالث ا ايت اليت يف (1)الثلثان وهو السدس
}يُوِصيُكُم اّلّلُ يف  الثة فروض مسماة غري  دودة، وهو قوله تعاىل، وذكر ث(2)سورة النساء

َا َوَلدٌ }َوُهَو يَرِثُدهَ وقوله تعاىلان ، (3)َأْواَلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثَدَينْيِ{ وقوله  ،(4){ا ِإن ملَّْ َيُكن هلَّ
وذكر فرضًا  دودًا غري ، (5)ِر ِمْثُل َحظِّ األُنثَدَينْيِ{}َوِإن َكانُوْا ِإْخَوًة ّرَِجااًل َوِنَساء فَِللذَّكَ  تعاىلان

ِه الثدُُّلُث{ مسًمل وهو قوله تعاىل  .(6)}َوَورِثَُه أَبَدَواُه َفألُمِّ

فالنصف من ذلك فرض مخسةان االبنة، وابنة االبن إذا مل يكن بنٌت، واألخت لألب واألم، 
 والزوج إذا مل يكن للميتة ولد وال ولد ابن.واألخت لألب إذا مل يكن األخت من األب واألم، 

والربع للزوج إذا كان للميتة ولٌد أو ولد ابن، وهو للزوجات إذا مل يكن للميت ولٌد وال ولد 
 ابن.

والثلثان فرض كّل أختني فصاعداً ممّن فرضه النصف إال الزوج، وهو كل اثنتني فصاعداً من 
 األم واألخوات من األب.ال نات، وبنات االبن، واألخوات من األب و 

                              
، 63، الفصول املهمة ص 100، إيضاح األسرار املصونة ص 23، ل اب الفرائض ص210يُنظران ضوء السراج ص  (1)

 .30، اهلدية ص 98(، الفواكه الشهية ص1/166هناية اهلداية )
 من سورة النساء . 176، وآية رقم 12، وآية رقم 11آية رقم ( 2)
 من سورة النساء . 11آية رقم  (3)
 من سورة النساء . 176آية رقم  (4)
 من سورة النساء . 176آية رقم  (5)
 من سورة النساء . 11آية رقم  (6)



 اإلجياز يف الفرائض 

 
49 

والثلث لألم إذا مل يكن ولد وال ولد ابن وال اثنان من اإلخوة واألخوات. ويفرض هلا يف 
مسالتني، و اان  وٌج وأبوان، وامرأة وأبوان، ثلث ما ي قل بعد فرض الزوج والزوجة. ولكل اثنتني 

 ء.سوافيه من اإلخوة واألخوات لألم فصاعداً الثلث ذَكرهم وأُنثاهم 

والسدس فرض س عةان لكل واحد  من األبوين مع الولد، وهو لألم أيضًا مع االثنني من 
اإلخوة واألخوات، وهو للجدات، وهو ل نات االبن مع ابنة الصلب تكملة الثلثني، وهو 
لألخوات لألب مع األخت لألب ولألم تكملة الثلثني، وهو لألخ أو األخت من األم، وهو 

 إن شاء هللا تعاىل. –له فروٌض خمتلفة ُتذكر يف اببه ، و (1)للجد مع الولد

  سا ل  ن هذا الباب توّضح  ا ذكران:

ان للزوج النصف، ولألخت من أب وأم النصف  .(2) وج وأخت من أب  وأم 

 .(3) وج وأخت ألبان للزوج النصف، ولألخت لألب النصف

 .(4) وج وابنة وعمان للزوج الربع، ولالبنة النصف، وال اق  للعم

                              
ومابعدها،  100(، إيضاح األسرار املصونة ص   25د 23(، ل اب الفرائض ص)212د 210يُنظران ضوء السراج ص ) (1)

   .40د  32،اهلدية ص 110د  100( ، الفواكه الشهية ص1/166، هناية اهلداية )68د  63الفصول املهمة ص 
 صورة ذلكان  (2)

 1/2  وج
 1/2 أخت شقيقة

  

 صورة ذلكان  (3)
 1/2  وج

 1/2 أخت ألب
  

 صورة ذلكان  (4)
 1/4  وج
 1/2 ابنة
 ال اق  عم
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 .(1) وج وابنة ابن وأخان للزوج الربع، والبنة االبن النصف، وال اق  لألخ
 ، (2)أربع نسوة وأخت ألب وأمان للنسوة الربع، ولألخت لألب واألم النصف

 .(3)وكذلك إن كانت من أب
امرأة وابنة وابنة ابن وابن ابنان للمرأة الثمن، ولل نت النصف، وال اق  لولد االبن للذكر مثل 

 .(4)األنثينيحظ 
أربع نسوة وأختان ألب وأم وأخ وأخت ألبان للنسوة الربع، ولألختني لألب واألم الثلثان، 

 . (5)وال اق  بني األخ واألخت لألب للذكر مثل حظ األنثيني

                              
 صورة ذلكان  (1)

 1/4  وج
 1/2 ابنة أبن
 ال اق  أخ

 

 صورة ذلكان  (2)
 1/4 أربع نسوة
 1/2 أخت شقيقة

 

 صورة ذلكان  (3)
 1/4 أربع نسوة
 1/2 أخت ألب

 

 صورة ذلكان  (4)
 1/8  وجة
 1/2 بنت
مثل حظ  ال اق  للذكر ابن ابن

 بنت ابن األنثيني
  

 صورة ذلكان  (5)
 1/4 نسوةأربع 

 2/3 أختان شقيقتان
ال اق  للذكر مثل حظ  أخ ألب

 أخت ألب األنثيني
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 وٌج وأختان ألب وأختان ألمان للزوج النصف، ولألختني لألم الثلث، ولألختني لألب 
 .(1)الثلثان

ث أخوات ألبان لألخ واألخت لألم الثلث بينهما نصفني، ولألخوات أخ وأخٌت ألم وثال
 .(2)لألب الثلثان

امرأاتن وابنتان وابنة ابن وابن ابنان للمرأتني الثمن، ولالبنتني الثلثان، وال اق  بني ولد االبن 
 .(3)للذكر مثل حظ األنثيني

 .(4)اق  للعم وٌج وابنتا ابن وعمان للزوج الربع، والبنيت االبن الثلثان، وال 

 
                              

 صورة ذلكان  (1)
 1/4  وجٌ 

 2/3 أختان ألب
 1/3 أختان ألم

  
 صورة ذلكان  (2)

 1/3 أخ وأخٌت ألم
 2/3 وثالث أخوات ألب

  
 صورة ذلكان  (3)

 1/8  وجتان
 2/3 بنتان
ال اق  للذكر مثل حظ  بنت ابن

 ابن ابن األنثيني
  
 صورة ذلكان  (4)

 1/4  وجٌ 
 2/3 ابنتا ابن
 ال اق  عم
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 .(1)أبوانان لألم الثلث، وال اق  لألب

. وقد عالت (2) وٌج وأٌم وأخٌت ألبان للزوج النصف، ولألم الثلث، ولألخت النصف
 . (3)بسهمني. وسن نّي معرفة العول

وكلما جنيب عنه فهو علل قول عل  و يد وما عليه العمل، وقد أفردان ملعرفة اختالف 
 والفقهاء ابابً نذكره فيه.الصحابة والتابعني 

 .(4) وٌج وأبوانان للزوج النصف، ولألم ثلث ما ي قل، وال اق  لألب

 .(5)امرأٌة وأبوانان للمرأة الربع، ولألم ثلث ما ي قل، وال اق  لألب
 امرأٌة وأبوان وابن وابنةان للمرأة الثمن، ولألبوين السدسان وال اق  بني االبن وال نت 

                              
 صورة ذلكان  (1)

 1/3 أم
 ال اق  أب

  
 صورة ذلكان  (2)

 1/4  وجٌ 
 1/3 أمٌ 

 1/2 أخٌت ألب
  
 من هذا الكتاب. 70يُنظران ص  (3)
 
 صورة ذلكان  (4)

 1/2  وج
 ال اق  أب
 ثلث ال اق  أم

  
 صورة ذلكان  (5)

 1/4  وجة
 ثلث ال اق  أم
 ال اق  أب
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 .(1)للذكر مثل حظ األنثيني
 .(2)ن ألم وعمان لألم السدس، ولألخوين من األم الثلث، وال اق  للعمأم وأخوا

ان للجدة السدس، وللجد السدس، ولالبنة النصف، ول نت االبن جدة وجد وابنة وابنة ابن
 .(3)السدس تكملة الثلثني

م امرأة وأم وأخت ألب وأم وأخت ألبان للمرأة الربع، ولألم السدس، ولألخت لألب واأل
 .(4)ألب السدس تكملة الثلثنيلالنصف، ولألخت 

                              
 صورة ذلكان  (1)

 1/8  وجة
 1/6 أم
 1/6 أب
ال اق  للذكر مثل حظ  ابن

 بنت األنثيني
  
 صورة ذلكان  (2)

 1/6 أم
 1/3 ن ألمأخوا

 ال اق  عم
  
 صورة ذلكان  (3)

 1/6 جدة
 1/6 جد
 1/2 بنت

 1/6 بنت ابن
  
 صورة ذلكان  (4)

 1/4  وجة
 1/6 أم

 1/2 أخت شقيقة
 1/6 أخت ألب
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 (1) وج وجداتن وثالث أخوات متفرقاتان للزوج النصف، وللجدتني السدس، ولألخت/
. وكذلك إن كّن (2)لألم السدس، ولألخت لألب واألم النصف، ولألخت لألب السدس

ش ٌء، وإمنا يرثون  ؛ ألنه مل ي ق هلم(4)بيسقط ولد األ م، فإن كان معهن أخ أل(3)أخوات ألب
ابلتعصيب إذا كان معهن ذكر فإن كان معهن أخ ألب وأم فللزوج النصف، وللجدتني السدس، 

 .(5)ولألخت لألم السدس، وال اق  بني األخ واألخت للذكر مثل حظ األنثيني

                              
 .2هناية اللوحة رقم  (1)
 صورة ذلكان  (2)

 1/2  وج
 1/6 جداتن
 1/6 أخت ألم
 1/2 أخت شقيقة
   1/6 أخت ألب

 صورة ذلكان  (3)
 1/2  وج
 1/6 جداتن
 1/6 أخت ألم

 1/2 شقيقةأخت 
 1/6 أخوات ألب

  

 صورة ذلكان  (4)
 1/2  وج
 1/6 جداتن
 أخ ألم 1/3 أخت ألم
 1/2 أخت شقيقة
 x أخوات ألب

  

 صورة ذلكان  (5)
 1/2  وج
 1/6 جداتن
 1/6 أخت ألم
ال اق  للذكر مثل حظ  أخ شقيق

 أخت شقيقة األنثيني
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 باب
 (بــــــاحلج)

 حج ان حجب ذوي الفروض، وحجب العص ات. (1)قال أبو احلسنيان احلجب

، وضرٌب (2)ذوي الفروض فعلل ضربنيان ضرٌب حيج ون عن بعض فروضهم فأما حجب
 .(3)حيج ون عن مجيعه

فأما احلجب عن بعض الفرضان فالولد وولد االبن حيج ون الزوج من النصف إىل الربع، 
والزوجات من الربع إىل الثمن، واألم من الثلث إىل السدس، وحيجب األم أيضًا إىل السدس االثنان 

واألخوات، وحتجب ال نت بنت االبن من النصف إىل السدس، وبنات االبن من الثلثني من اإلخوة 
إىل السدس،  إىل السدس، وحتجب األخت من األب واألم األخت من األب من النصف

 واألخوات لألب من الثلثني إىل السدس. وقد تضّمن ال اب األول وفروعه معرفة هذا.

قط ولد االبن مع االبن، وولد األب مع األخ ان فإنه يس وأما احلجب عن مجيع الفرض
لألب واألم، واجلدات مع األم، واألجداد مع األب، ويسقط ولد األم مع أربعةان الولد، وولد 
االبن، واألب، واجلد، ويسقط ولد األب مع ثالثةان األب، واالبن، وابن االبن، وهم عص ة مع 

                              
احلجب لغةان املنع ومنه قوله تعاىل ان )كال إهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون( أي ملمنوعون وأييت احلجب أيضا       مبعىن  (1)

 (. 1/156( املعجم الوسيط )51، 3/50السرت. لسان العرب)
ع شرحها ص ويف االصطالحان منع من قام به س ب اإلرث من اإلرث ابلكلية أو من أوفر حظيه. يُنظران السراجية م    

 .  93العذب الفائض ص 87، الرح ية مع شرحها وحاشية ال قري عليها ص 171
وهو مايسمل حجب النقصان وهو علل أربعة أنواع ان انتقال من فرض إىل فرض أقل منه كاألمثلة اليت ضرهبا املؤلف ( 2)

إىل التعصيب ابلغري ، وانتقال من  رمحه هللا  .وانتقال من فرض إىل تعصيب أقل منه كانتقال األنثل من ذوات النصف
تعصيب إىل تعصيب أقل منه كانتقال األخت من التعصيب مع الغري إىل التعصيب ابلغري والعك ، وانتقال من 

 تعصيب إىل فرض أقل منه كانتقال األب من التعصيب إىل الفرض عند وجود الفرع الوارث .
، الفصول 170 -169، كشف الغوامض ص2/242املدارك ومابعدها ، أسهل  176يُنظران شرح السراجية ص      

 .96-93، العذب الفائض ص 85املهمة 
ويسمل حجب احلرمان ويكون احملجوب إما مبانع من موانع اإلرث وحينئذ  فوجود من قام به املانع كعدمه ، وقد يكون  (3)

 كحجب ابن االبن لوجود االبن.  حجب احلرمان بس ب وارث  أقرب منه 
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ن معهن من ذوي الفروض لولد األب ال نات وبنات االبن يكون ال اق  من فرض ال نات وم
واألم فإن مل يكونوا فلولد األب وإن كانت أختًا واحدة، وإذا استكمل ال نات الثلثني سقط 

هن أو أسفل منهن ابن ابن فيعص هن، وإذا استكمل األخوات االبن إال أن يكون إب ائ بنات
وقد ذكران فيعص هن. لألب واألم الثلثني سقط األخوات لألب إال أن يكون معهن أخ هلن 

 .(1)حجب العص ات يف ال اب الثاين

  سا ل  ن هذا الباب:

 .(2)أبوان وابن وابنة ابنان لألبوين السدسان، وال اق  لالبن

 .(3)أخ ألب وأم وأخت ألبان املال لألخ لألب واألم

                              
 من هذا الكتاب. 61ران ابب العص ات ص يُنظ( 1)

 صورة ذلكان  (2)
 1/6 أب
 1/6 أم
 ال اق  ابن

 x بنت ابن
  
 صورة ذلكان  (3)

 يرث املال أخ شقيق
 x أخت ألب
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 .(1)جد وجدة وأبوان وثالث أخوات متفرقاتان لألم السدس، وال اق  لألب

أخوات متفرقات وبنتان لألم السدس، ولالبنة النصف، وال اق  لألخت  جداتن وأم وثالث
فإن مل يكن أخت ألب ، (3)، فإن مل يكن أخت ألب وأم فلألخت لألب(2)لألب واألم

 .(4)فللعص ة
                              

 صورة ذلكان  (1)
 x جد

 x جدة

 ال اق  أب
 1/3 أم

 x أخت شقيقة

 x أخت ألب

 x أخت ألم
  

 صورة ذلكان  (2)
 x جداتن

 1/6 أم
 ال اق  أخت شقيقة
 x أخت ألب

 x أخت ألم

 1/2 بنت
  

 صورة ذلكان  (3)
 x جداتن

 1/6 أم
 ال اق  أخت ألب

 x أخت ألم

 1/2 بنت
  

 صورة ذلكان  (4)
 x جداتن

 1/6 أم
 x أخت ألم

 1/2 بنت
 ال اق  العص ة
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 ن وثددددددددددددددددددالث أخددددددددددددددددددوات متفرقدددددددددددددددددداتان ة إخددددددددددددددددددوة متفرقددددددددددددددددددو  وج وابنددددددددددددددددددة ابددددددددددددددددددن وثالثدددددددددددددددددد
ألب واألم للدددددذكر مثددددل حدددددظ للددددزوج الربدددددع، ول نددددت االبدددددن النصددددف، وال ددددداق  لددددألخ واألخدددددت لدددد

فدددددددإن مل  ،(2)ألبلددددددد، فدددددددإن مل يكدددددددن أخ وأخدددددددت ألب وأم فال ددددددداق  لدددددددألخ واألخدددددددت (1)األنثيدددددددني
 .(3)يكوان فللعص ة

                              
 صورة ذلكان  (1)

 1/4  وج
 1/2 بنت ابن
ال اق  للذكر مثل حظ  أخ شقيق

 أخت شقيقة األنثيني
 x أخ ألب
 x أخ ألم

 x أخت ألب
 x أخت ألم

  
 صورة ذلكان  (2)

 1/4  وج
 1/2 بنت ابن
ال اق  للذكر مثل حظ  أخ ألب

 أخت ألب األنثيني
 x األخ ألم

 x األخت ألم

  
 صورة ذلكان  (3)

 1/4  وج
 1/2 بنت ابن
 x األخ ألم

 x األخت ألم

 ال اق  العص ة
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 .(1)امرأة وأم وجد وأخ ألمان للمرأة الربع، ولألم الثلث، وال اق  للجد

 .(2)ابنتان وابنة ابن وأخ ألب وأمان لالبنتني الثلثان، وال اق  لألخ

بنات وابنة ابن وابن ابن ابن وأخ ألب وأمان لل نات الثلثان، وال اق  بني ابنة االبن ثالث 
 .(3)وابن ابن االبن للذكر مثل حظ األنثيني

 .(4)أختان ألب وأم وأخت ألب وعمان لألختني لألب واألم الثلثان، وال اق  للعم

ن، وال اق  لألخ ثالث أخوات ألب وأم وأخ وأخت ألب وعمان لألخوات لألب واألم الثلثا
                              

 صورة ذلكان  (1)
 1/4  وجة
 1/6 أم
 ال اق  جد
 x أخ ألم

  
 صورة ذلكان  (2)

 2/3 بنتان
 x ابنة ابن

 ال اق  أخ ألب وأم

  
 صورة ذلكان  (3)

 2/3 ثالث بنات
ال اق  للذكر مثل حظ  وابنة ابن

 وابن ابن ابن األنثيني
 x أخ ألب وأم

  
 صورة ذلكان  (4)

 2/3 أختان ألب وأم
 x ألبوأخت 

 ال اق  عم
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 .(1)واألخت لألب علل ثالثة

 .(2) وج وجد وجدة وأبوان وأخ ألب وأمان للزوج النصف، ولألم ثلث ما ي قل، وال اق  لألب

 .(3)امرأة وأبوان وأخت ألب وأمان للمرأة الربع، ولألم ثلث ما ي قل، وال اق  لألب

 

 

 

                              
 صورة ذلكان  (1)

 2/3 ثالث أخوات ألب وأم
ال اق  للذكر مثل حظ  وأخ ألب

 وأخت ألب األنثيني
 x عم

  
 صورة ذلكان  (2)

 1/2  وج
 x جد

 x جدة

 ال اق  أب
 ثلث ال اق  أم

 x أخ ألب وأم

  
 صورة ذلكان  (3)

 1/4  وجة
 ال اق  أب
 ثلث ال اق  أم

 x وأمأخت ألب 
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 باب 
 (باتـــــالعص)

ن ه وهم ال نون، مث بنوهم وإن سفلوا، مث من ولدَ من ولدتُ  (1)قال أبو احلسنيان أقرب العص ة
وهو األب، وله ثالثة أحوالان حاٌل ينفرد ابلتعصيب وهو مع غري الولد، وحال ينفرد ابلفرض 

 .(2)وهو مع االبن وابن االبن، وحال جيتمع له الفرض والتعصيب وهو مع ال نات وبنات االبن

ابلتعصيب من اإلخوة أو يقا هم، وله ابب يُذكر  واختلف يف اجلد بعد األب هل هو أوىل
 .(3)فيه

مث بنو األب وهم اإلخوة، مث بنوهم وإن سفلوا، مث بنو اجلد وهم األعمام، مث بنوهم وإن 
سفلوا، مث بنو أ  اجلد وهم أعمام األب، مث بنوهم وعلل هذا الرتتيب، ال يرث بنو أب أعلل مع 

فأوالهم من كان ألب وأم، واملوىل يرث  الدرجذا استووا يف بن أب أقرب منه وإن سفل بنوه، فإ
 ابلتعصيب إذا عدمت العص ة من النسب.

وال نون وبنوهم واإلخوة لألب واإلخوة لألب واألم يقا ون أخواهتم للذكر مثل حظ 
}َوِإن َكانُواْ . وقولهان (4)َينْيِ {}يُوِصيُكُم اّلّلُ يف َأْواَلدُِكْم لِلذََّكِر ِ ْثُل َحظِّ األُنثوَ األنثيني؛ لقوله تعاىلان 

 .(5)ِإْخَوًة رَِّجاالً َوِنَساء  َِللذََّكِر ِ ْثُل َحظِّ األُنثَوَينْيِ{

                              
 ،453 ص  خمتار الصحاح مادة عصب .ابلذكور يدلون الذين الذكور، القرابة وهم عاصب، مجع اناللغة يف العص ة (1)

 (. 1/605لسان العرب )
 الفروض، تأبق ما وأيخذ املال، مجيع أخذ انفرد إذا وارث كلان  وقيل.تقدير بال يرثون الذين همان االصطالح ويف     

 ( 59، تسهيل الفرائض ص 71)الفوائد الشنشورية ص   .املسألة الفروض استغرقت إذا ويسقط
 (.19/9،املغن)67( يُنظران التهذيب ص 2)

جهات العصوبة علل الراج  مخ  مرت ة ال نوة مث األبوة مث األخوة مث العمومة مث ذوو الوالء . يُنظران نظم اللهانية ( 3)
 . 60، تسهيل الفرائض ص  27ص

 من سورة النساء . 11آية رقم  (4)
 من سورة النساء . 176آية رقم ( 5)
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 وابق  العص ات ينفرد ذكورهم ابملرياث دون أخواهتم؛ لقول 
قالان حدثنا أبو داود  (2). ثنا أمحد بن بكر(1) ) ا أبقت الفرا    ألوىل عصبة ذكر(ان النّ  

 وهذا حديث ] (4)وخملد بن خالد (3)قالان حّدثنا أمحد بن صاحل
 عن  (8)عن ابن طاوس (7)قالان أخلان معمر (6)حدثنا ع د الر اق انقال (5)[خملد أش ع

)اقسموا املال بني أهل الفرا   على كتاب ان عن ابن ع اس، قالان قال رسول هللا  (9)أبيه
 .(10)    ألوىل ذكر(تركت الفرا هللا عز وجل  ما 

وأربعة ذكور يرثون نساء ال يرثنهم بفرض وال تعصيبان ابن األخ يرث عمته وال ترثه، والعم 

                              
(، ومسلم يف كتاب  6/2480) 6365أخرجه ال خاري يف كتاب الفرائض، ابب ابن عم أحد ا أخ لألم برقم  (1)

ل بلفظ فألوىل رجل ذكر كما يف الصحيحني . قا ( .3/1233) 1615الفرائض ، ابب أحلقوا الفرائض أبهلها برقم 
يِع الّرِواايت" الشوكاينان  ( .6/170". نيل األوطار )رجل ذكر هكذا يف مجَِ

، قال أبو نعيمان "روى مناكري عن الثقات"، وقال األ ديان كان يضع احلديث. سري ال الس  سعيد وأب بكر بن أمحد( هو 2)
 (.13/65أعالم الن الء)

 روى،  مبصر هد 170  ، ولد سنةاحلديث ىف ث ت ،، حافظ ثقة، الطلى ابن جعفر أبو ، املصرى صاحل بن أمحد ( هو3)
 (.1/34(، هتذيب التهذيب)12/160. سري أعالم الن الء ) هد 248  ال خاري وأبو داود، وتُويف سنة له

. هتذيب  داود أبوو  مسلم له روىثقة،  ( طرسوس نزيل)  العسقالىن  مد أبو ، الشعريى يزيد بن خالد بن خملد ( هو4)
 (.10/66(، هتذيب التهذيب)27/334الكمال)

 املث ت يف ج ،ويف أ بدون الواو ويف ب "هذا حديث خملد وهو أش ع" .( 5)
.  صنعاء أهل من الثقات، احلديث حفاظ منان الصنعاين بكر أبو موالهم، احلمريي، انفع بن  ام بن الر اق ع د( هو 6) 

 املصنفو  علم، خزانة وهوان الذه  قال احلديث، يف( الك ري اجلامع) له. حديث ألف عشر س عة من حنوا حيفظ كان
 (.3/353(، األعالم)9/563هد. السري)211، مات سنة احلديث يف

 سنة بغداد إىل الرشيد هارون استقدمه( هو أبوع يدة معمر بن املثىن ال صري اللغوي احلافظ من أئمة العلم واألدب، 7)
 .شعوبياً  ،إابضياً  وكان. منه العلوم جبميع أعلم رضاأل يف يكن مل"ان اجلاحظ قال. هكت   من أشياء عليه وقرأ، هد 188

 (. 7/272(، األعالم)9/196هد ابل صرة. الثقات)210هد ومات سنة 110ولد سنة 

 روىو ، خالد بن وعكرمة َأابه ع،  مكة إىل لفتخي كان  ،اخْلوالين اهلمذاين  مد أَبو كيسان  بن طاوس بن هللا ع د( هو 8)
(، 15/130هد. هتذيب الكمال) 132 سنة ، ُتويف ومواضع الفرائض يف القاسم بن وروح عيينة وابن ووهيب معمر عنه

 .5/2349هتذيب التهذيب)

 من أصله( هو أبو ع دالرمحن طاوس بن كيسان التيماين احلمريي ابلوالء من ك ار التابعني فقيه من رواة احلديث ، 9)
 (. 3/224(، األعالم)5/38هد. السري)106سنة  مبىن أو ابملزدلفة حاجاً  تُويف ، وقداليمن يف ومنشأه ومولده الفرس،

  ( .3/1233) 1615أخرجه مسلم يف كتاب الفرائض ، ابب أحلقوا الفرائض أبهلها برقم ( 10)
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 .(1)يرث ابنة أخيه وال ترثه، وابن العم يرث ابنة عمه وال ترثه، واملوىل يرث عتيقته وال ترثه

ألم ترث ابن ابنتها وال يرثها، وامرأاتن يراثن ذكرين ال يراثهنما بفرض  وال تعصيبان أم ا
 .(2)واملوالة ترث عتيقها وال يرثها

  سا ل  ن هذا الباب:

 .(3)ابن وابن ابنان املال لالبن دون ابن االبن

 .(4)ابن ابن وابنة ابن آخر وبن ابن ابنان املال بني ولد االبنني للذكر مثل حظ األنثيني

آخران لألب السدس، وال اق  بني أوالد أب وابنة ابن ومخسة بن ابن آخر وعشرة بن ابن 
 .(5)ال نني للذكر مثل حظ األنثيني

                              
 .67( يُنظران التهذيب ص 1)

 .67(يُنظران التهذيب ص 2)

 صورة ذلكان  (3)
 يرث املال ابن

 x ابن ابن

  
 صورة ذلكان  (4)

املال بينهما للذكر مثل  ابن ابن
 ابنة ابن آخر حظ األنثيني

 x وبن ابن ابن

  
 صورة ذلكان  (5)

 1/6 أب
املال بينهم لذكر مثل  وابنة ابن

 ومخسة بن ابن آخر حظ األنثيني
 وعشرة بن ابن آخر

 



 اإلجياز يف الفرائض 

 
64 

 .(1)أب وابنة وأخان لألب السدس، ولل نت النصف، وال اق  لألب ابلتعصيب

 .(2)البنة النصف، وال اق  البن ابن االبنلأب وابنة وابن ابن ابنان لألب السدس، و 
واألخت لألم الثلث بينهما نصفني، ن وثالث أخوات متفرقاتان لألخ ة إخوة متفرقو ثالث

، فإن مل يكن أخ وأخت ألب (3)وال اق  بني األخ واألخت لألب واألم للذكر مثل حظ األنثيني
 ، فإن مل (4)ألب علل ثالثة للذكر سهمان ولألنثل سهملوأم فال اق  بني األخ واألخت 

 

                              
 صورة ذلكان  (1)

 +ال اق 1/6 أب
 1/2 وابنة
 x وأخ

  
 صورة ذلكان  (2)

 1/6 أب
 1/2 وابنة

 ال اق  وابن ابن ابن
  
 صورة ذلكان  (3)

 أخت شقيقة ال اق  للذكر مثل حظ األنثيني أخ شقيق
 x أخ ألب

 x أخت ألب

 أخت ألم لكل منهما نصفه 1/3 أخ ألم
  
 صورة ذلكان  (4)

ال اق  للذكر مثل حظ  أخ ألب
 أخت ألب األنثيني

منهما لكل  1/3 أخ ألم
 أخت ألم نصفه
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 .(1)يكن ولد األب أيضاً كان ال اق  لغريهم من العص ات
 .(2)ابن أخ ألب وأمان املال لألخ لألب دون ابن األخأخ ألب و 

 .(3)ابن أخ ألب وأم وجدان املال للجد وإن عال
، فإن (4)ثالث بن إخوة متفرقني معهم أخواهتم وعمان املال البن األخ لألب واألم دون أخته

و ، فإن مل يكن أيضًا ابن األخ لألب فه(5)مل يكن ابن األخ لألب واألم فالبن األخ لألب
                              

 صورة ذلكان  (1)
لكل منهما  1/3 أخ ألم

 أخت ألم نصفه
 ال اق  عص ة

  
 صورة ذلكان  (2)

 يرث املال أخ ألب
 x وابن أخ ألب وأم

  
 صورة ذلكان  (3)

 x ابن أخ ألب وأم

 يرث املال جد
  
 صورة ذلكان  (4)

 يرث املال ابن أخ شقيق
 x بنت أخ شقيق

 x ألبابن أخ  

 x بنت أخ ألب

 x ابن أخ ألم

 x بنت أخ ألم

 x عم
  

 صورة ذلكان  (5)
 يرث املال ابن أخ  ألب
 x بنت أخ ألب

 x ابن أخ ألم

 x بنت أخ ألم

 x عم
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 .(1)للعم

 .(3)وابن ابن أخ ألب وأمان املال ل ن األخوين ابلسوية(2)ابن أخ ألب وعشرة بن أخ آخر /

ابن ابن ابن أخ ألب وأم وابن ابن أخ ألب معه أختهان املال البن ابن األخ لألب دون 
 .(4)أخته

لعم ابن ابن ابن ابن أخ ألب وعم ألب وأمان املال البن ابن ابن ابن األخ لألب دون ا
 .(5)لألب واألم؛ ألنه من ولد األب والعم من ولد اجلد

                                                                                       
  
 صورة ذلكان  (1)

 x ابن أخ ألم

 x بنت أخ ألم

 يرث املال عم
  
 .3هناية اللوحة رقم  (2)
 صورة ذلكان  (3)

 وعشرة بن أخ آخر املال بينهم ابلسوية ابن أخ ألب
 x ابن ابن أخ ألب وأم

  
 صورة ذلكان  (4)

 x ابن ابن ابن أخ ألب وأم

 يرث املال ابن ابن أخ ألب
 x بنت ابن أخ ألب

  
 صورة ذلكان  (5)

 يرث املال ابن ابن ابن ابن أخ ألب

 x عم ألب وأم
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 ، (1)ثالثة أعمام متفرقني معهم أخواهتمان املال للعم لألب واألم دون أخته

 .(3)، فإن مل يكن فالعص ة غريه(2)فإن مل يكن فللعم لألب

 .(4)عم ألب وابن عم ألب وأمان املال للعم لألب
 .(1)، فإن مل يكن فالبن العم لألب(5)البن العم لألب واألمثالث بن أعمام متفّرقنيان املال 

                              
 صورة ذلكان  (1)

 يرث املال عم شقيق
 x شقيقةعمة 

 x عم ألب

 x عمة ألب

 x عمة ألم

 x عمة ألم

  
 صورة ذلكان  (2)

 يرث املال عم ألب
 x عمة ألب
 x عمة ألم

 x عمة ألم

  
 صورة ذلكان  (3)

 x عمة ألم

 x عمة ألم

 يرث املال العاصب غريه

  
 صورة ذلكان  (4) 

 يرث املال عم ألب
 x وأم ابن عم ألب

  

 صورة ذلكان  (5)
 يرث املال عم شقيق ابن



 اإلجياز يف الفرائض 

 
68 

 .(2)ابن عم ألب وعشرة بن عم آخر ألب وابن ابن عم ألب وأمان املال ل ن العمني ابلسوية
ابن ابن ابن ابن عم ألب وعم أب ألب وأمان املال البن ابن ابن ابن عم لألب؛ ألنه من 

 .(3)ولد اجلد، وعم األب من ولد جد األب
 .(4)ثالثة أعمام أب متفرقنيان املال لعم األب لألب واألم

 .(5)عم أب ألب وابن عم أب ألب وأمان املال للعم
 .(6)ابن عم أب ألب وابن ابن عم أب ألب وأمان املال البن عم أب ألب

 .(1)ثالثة بن بن أعمام متفرقنيان املال البن ابن العم لألب واألم
                                                                                       

 x ابن عم ألب

 x ابن عم ألم
  

 صورة ذلكان  (1)
 يرث املال ابن عم ألب
 x ابن عم ألم

  

 صورة ذلكان  (2)
 عشرة بن عم آخر ألب يرثون املال ابلسوية ابن عم ألب

 x ابن ابن عم ألب وأم
  

 صورة ذلكان  (3)
 يرث املال ابن ابن ابن ابن عم ألب

 x وأموعم أب ألب 
  

 صورة ذلكان  (4)
 يرث املال عم أب شقيق
 x عم أب ألب

 x عم أب ألم

  
 صورة ذلكان  (5)

 يرث املال عم أب ألب وأم
 x وابن عم أب ألب

  

 صورة ذلكان  (6)
 يرث املال ابن عم أب ألب

 x ابن ابن عم أب شقيق
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جد ألب وأمان املال البن ابن ابن ابن عم األب؛ ألنه ابن ابن ابن ابن عم أب ألب وعم 
 .(2)من ولد جد األب، وعم اجلد من ولد جد اجلد

ابن أخ ألم وابنة أخ ألب وأم وعم ألم و وج هو ابن عم ألب وعم جدان املال للزوج نصفه 
 .(3)ابلفرض ونصفه ابلتعصيب

                                                                                       
 صورة ذلكان  (1)

 يرث املال ابن عم شقيقابن 
 x ابن عم ألبابن 

 x ابن عم ألمابن 
  

 صورة ذلكان  (2)
ابن ابن ابن ابن عم أب 

 يرث املال ألب

 x وعم جد ألب وأم
  

 صورة ذلكان  (3)
 x ابن أخ ألم

 x وابنة أخ ألب وأم

 x وعم ألم

 +ال اق 1/2 و وج هو ابن عم ألب
 x وعم جد
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 باب
 (معرفة أصول املسائل)

أّن الفروض ستةان النصف والربع والثمن  (1)الكتاب قال أبو احلسنيان قد ذكران يف أول
 الثلثان والثلث والسدس، وخيرج حساب ذلك من س عة أصول، ثالثة تعول وأربعة ال تعول.و 

فإذا كانت املسألة نصفًا وما بق  أو نصفًا ونصفًا فأصلها من اثنني، وإذا كانت ثلثًا وما 
من ثالثة، وإذا كانت ربعًا وما بق  أو ربعًا ونصفاً  بق  أو ثلثني وما بق  أو ثلثًا وثلُثني فأصلها

وما بق  فأصلها من أربعة، وإذا كانت مثناً وما بق  أو مثناً ونصفاً وما بق  فه  من مثانية، فهذه 
 .(2)األصول اليت ال تعول

وإذا كان يف املسألة نصفًا معه ثلث أو سدس فأصلها من ستة، ويعول هذا األصل إىل 
وهو أكثر ما تعول من  (3)وتسعة وعشرة، ومىت عالت إىل عشرة ُ يت أم الفروخ س عة ومثانية

. وإذا كان ربع معه (4)املسائل؛ ألهنا تعول بِثُلثيها، وبعضهم يسم  ما عالت إىل تسعة الغراء
ثلث أو سدس فأصلها من اثن عشر، ويعول هذا األصل إىل انفراد ثالثة عشر ومخسة عشر 

أربعة وعشرون وتعول إىل س عة من ن مثن معه ثلثان أو سدس فأصلها وس عة عشر، وإذا كا
وعشرين، وال تعول إىل أكثر من ذلك، إال يف إحدى الروايتني عن ابن مسعود فإهنا تعول إىل 

                              
 من هذا الكتاب.   48( يُنظران ص1)

 .4/579، مطالب أو  النهل 1/295، هناية الزين 2/572التلقني ، 29/202يُنظران امل سوط ( 2)
، 6/468. يُنظر الفتاوى اهلندية  (  يت أم الفروخ لكثرة عوهلا ألهنا عالت بثلثيها فش هوا أصلها ابألم والعول ابلفروخ3)

   ،2/541، الكايف البن قدامة 6/432حواش  الشرواين 
ابلغراء ألهنا حدثت بعد امل اهلة فاشتهر العول فيها، ومسألة امل اهلة  وج وأم وأخت  تسمل املسألة إذا عالت إىل تسعة (4)

 ابلعول واتفق الصحابة علل ذلك إال ابن ع اس  الصحابة فأشار عليه الع اس  ألبوين أو ألب فشاور عمر 
فلما مات دعا ابن ع اس إىل امل اهلة وقالان من شاء ابهلته أن هللا مل جيعل يف  ولكنه مل يُظهر ذلك يف حياة عمر 

املال نصفاً ونصفاً وثلثاً فإذا ذهب النصفان ابملال فأين الثلث؟ مث قالان "وأمي هللا لو قدموا من قدم هللا وأخروا من أخر 
ن مهي ًا فه ته".أخرجه ال يهق  يف كتاب هللا ماعالت فريضة قط فقيل مَل مْل ُتظهر ذلك يف  من عمر؟ فقالان "كا

  (.7/316)اإلنصاف للمرداوي ( يُنظران 6/253) 12235الفرائض، ابب العول يف الفرائض برقم
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أخوات متفرّقات وابنًا مملوكاً، وسنذكر ذلك  ، مثل أن يرتك امرأًة وأمًا وست(1)إحدى وثالثني
 يف موضعه إن شاء هللا تعاىل.

ومىت عالت املسألة إىل إحدى وثالثني أو س عة وعشرين أو س عة عشر مل يكن امليت إال 
 رجاًل، ومىت عالت إىل مثانية أو تسعة أو عشرة مل يكن امليت إال امرأة.

  سا ل  ن هذا الباب:

لل نت النصف سهم من اثنني، وال اق  لألخت وهو سهم، أصلها بنت وأخت ألب وأمان 
 .(2)من اثنني

 وٌج وأخت ألبان أصلها من اثنني للزوج النصف، ولألخت النصف سهم. ولي  يف 
 .(3)الفرائض نفسان يراثن املال نصفني بفرض  إال الزوج واألخت

 . (4)سهمانوهو ]أم وعمان أصلها من ثالثة لألم الثلث سهم، وال اق  للعم

أصلها من ثالثة لألخوين الثلث سهم، ولألختني الثلثان  (1)[أخوان ألم وأختان ألب 
                              

  (.7/317اإلنصاف ) (1)
 صورة ذلكان  (2)

  2 
 1 1/2 بنت

 1 ال اق  أخت شقيقة
  

 صورة ذلكان  (3)
  2 
 1 1/2  وج

 1 1/2 أخت ألب
  

 صورة ذلكان  (4)
  3 
 1 1/3 أم
 2 ال اق  عم

  



 اإلجياز يف الفرائض 

 
72 

 .(2)سهمان

من أربعة للمرأة الربع، ولألخت النصف (3) [امرأة وأخت ألب وأم وأخ ألب أصلها]
 .(4)سهمان، وال اق  لألخ وهو سهم

 من أربعة للزوج الربع سهم، ولل نت النصف (5)[ وج وبنت وأخت ألب أصلها]
 .(6)سهمان، وال اق  لألخت وهو سهم

ان أصلها من مثانية للمرأة الثمن سهم، ولل نت (7)[امرأة وبنت و بنت ابن وابن ابن ]

                                                                                       
  غري واضحة يف أ واملث ت يف ب و ج . (1)
 صورة ذلكان  (2)

  3 
 1 1/3 أخوان ألم
 2 2/3 أختان ألب

  
  غري واضحة يف أ واملث ت يف ب و ج . (3)
 صورة ذلكان  (4)

  4 
 1 1/4  وجة

 2 1/2 أخت شقيقة
 1 ال اق  أخ ألب

  
  غري واضحة يف أ واملث ت يف ب و ج . (5)
 صورة ذلكان  (6)

  4 
 1 1/4  وج
 2 1/2 بنت

 1 ال اق  أخت ألب
  
  غري واضحة يف أ واملث ت يف ب و ج . (7)
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 .(2)مثل حظ األنثيني (1)[بني ولد االبن للذكر ]النصف أربعة، وي قل ثالثة أسهم 

 اليت ال تعول. (3)[األربعة]فهذه مسائل األصول 

 ستةان للزوج النصف ثالثة، ولألم  (4)[ وج وأم وأختان ألم أصلها من]
  وج وأختان ألب أصلها من ] .(5)السدس سهم، واألختني لألم الثلث سهمان

 وج وثالث أخوات ] .(7)ان للزوج النصف ثالثة، ولألختني الثلثان أربعة، تعول إىل س عة(6)[ستة
ألب  ]ولألخت ان أصلها من ستة للزوج النصف ثالثة، ولألخت لألم السدس سهم، (8)[متفرقات

                              
  غري واضحة يف أ واملث ت يف ب و ج . (1)
 صورة ذلكان  (2)

  8 
 1 1/8  وجة
 4 1/2 بنت

 بنت ابن
 ال اق 

1 
 2 ابن ابن

  
  يف ب األربع . (3)
  غري واضحة يف أ واملث ت يف ب و ج . (4)
 صورة ذلكان  (5)

  6 
 3 1/2  وج
 1 1/6 أم

 2 1/3 أختان ألم
  
  غري واضحة يف أ واملث ت يف ب و ج . (6)
 صورة ذلكان  (7)

 7عالت إىل6  
 3 1/2  وج

 4 2/3 أختان ألب
  
  غري واضحة يف أ واملث ت يف ب و ج . (8)
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 .(2)ولألخت لألب السدس سهم تكملة الثلثني، تعول إىل مثانية  (1)[وأم النصف ثالثة

 وٌج وجدة وأختان ألم وأخت ألبان أصلها من ستة للزوج النصف ثالثة، وللجدة السدس 
 .(3)ولألخت لألب النصف ثالثة تعول بنصفها إىل تسعةسهم، ولألختني لألم الثلث سهمان، 

 وج وأم وست أخوات متفرقاتان للزوج النصف ثالثة، ولألم السدس، ولألختني لألم 
 .(5)وتعول بِثلثيها إىل عشرة (4)[ أصلها من ستة ]الثلث، ولألختني لألب واألم الثلثان 

                              
  غري واضحة يف أ واملث ت يف ب و ج . (1)
 صورة ذلكان  (2)

 8عالت إىل6  
 3 1/2  وج

 3 1/2 أخت شقيقة
 1 1/6 أخت ألب
 1 1/6 أخت ألم

  
 صورة ذلكان  (3)

 9عالت إىل6  
 3 1/2  وج
 1 1/6 جدة

 2 1/3 أختان ألم
 3 1/2 أخت ألب

  
  غري واضحة يف أ واملث ت يف ب و ج . (4)
 صورة ذلكان  (5)

 10عالت إىل 6  
 3 1/2  وج
 1 1/6 أم

 4 2/3 أختان شقيقتان
 x x أختان ألب

 2 1/3 أختان ألم
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 فصل منه:
لربع  ثالثة ولألبوين السدسان أربعة وي قل وابنان أصلها من اثن عشر للزوج ا وج وأبوان 

 .(1)مخسة لالبن
امرأة وثالثة أخوات متفرقاتان أصلها من اثن عشر للمرأة الربع ثالثة، ولألخت لألم 
السدس سهمان، ولألخت لألب واألم النصف ستة، ولألخت ألب السدس تكملة الثلثني 

 .(2)سهمان، تعول إىل ثالثة عشر
بنتا ابنان أصلها من اثن عشران للزوج الربع ثالثة، ولألبوين السدسان  وج وأبوان وابنة وا

 .(3)أربعة، ولل نت النصف، والبنيت االبن السدس، تعول إىل مخسة عشر
امرأة وجدة وأختان ألم وأختان ألبان أصلها من اثن عشر للمرأة الربع ثالثة، وللجدة 

                              
 صورة ذلكان  (1)

  12 
 3 1/4  وج
 2 1/6 أب
 2 1/6 أم
 5 ال اق  ابن

  

 صورة ذلكان  (2)
 13عالت إىل12  
 3 1/4  وجة

 6 1/2 أخت شقيقة
 2 1/6 أخت ألب
 2 1/6 أخت ألم

  

 صورة ذلكان  (3)
 15عالت إىل12  
 3 1/4  وج
 2 1/6 أب
 2 1/6 أم
 6 1/2 بنت
 2 1/6 ابن ابنت
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 .(1)الثلثان مثانية، تعول إىل س عة عشرالسدس سهمان، ولألختني لألم الثلث، ولألختني لألب 
ولألبوين السدسان مثانية، ربعة وعشرين للمرأة الثمن ثالثة، امرأة وأبوان وابنتانان أصلها من أ

وذلك أّن رجاًل سأل عنها  ، وتسمل املنلية،(2)ولل نتني الثلثان ستة عشر، تعول إىل س عة وعشرين
، وذلك أّن املرأة كانت تستحق (3)ومضل يف خط تهوهو خيطب فقال صار مثنها تسعاً،  علّياً 

 ثالثة من أربعة وعشرين، فلما عالت صار هلا ثالثة من س عة وعشرين وهو التسع.
ابن مسعود  ع دهللا امرأة وأم وأخوات ألم وأختان ألب وابن مشرك أو قاتل أو مملوكان يف قول

أربعة، ولألخوين لألم الثلث مثانية، ان للمرأة الثمن ثالثة، ولألم السدس -رواية إبراهيم عنه-
 .(4)إىل إحدى وثالثني ولألختني لألب الثلثان ستة عشر أصلها من أربعة وعشرين وعالت

                              
 صورة ذلكان  (1)

 17عالت إىل 12  
 3 1/4  وجة
 2 1/6 جدة

 4 1/3 أختان ألم
 8 2/3 أختان ألب

  

 صورة ذلكان  (2)
 27عالت إىل24  
 3 1/8  وجة
 4 1/6 أب
 4 1/6 أم
 16 2/3 بنتان

  

(، والدارقطن يف كتاب الفرائض 6/253) 12235أخرجه ال يهق  يف كتاب الفرائض، ابب العول يف الفرائض برقم( 3)
 (.6/258(، وابن أ  شي ة يف املصنف ،يف ابنني وأبوين وامرأة )4/68والسري)

 صورة ذلكان  (4)
 31عالت إىل  24  
 3 1/8  وجة
 4 1/6 أم

 8 1/3 أخوات ألم
 16 2/3 أختان ألب
 x x …ابن مشرك أو 
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 باب

 (1) /(ائلــيح املســتصح)

قال أبو احلسنيان الوجه يف تصحي  املسائل أن تضرب عدد من ال تنقسم عليهم سهامهم 
إال أن يكون العدد موافقًا لسهامهم، واملوافقة أن يكون يف أصل املسألة وعوهلا إن كانت عائلة 

لعددهم نصٌف صحي  ولسهامهم مثل ذلك، أو يكون هلما ثلٌث صحي ، أو ربع أو مخ ، أو 
ما كان من األجزاء، فرتد عددهم إىل اجلزء املوافق لسهامهم مث تضرب الراجع يف أصل املسألة 

 ألة منه.وعوهلا إن كانت عائلة، فما اجتمع صحت املس

سهامهم فاضرب األعداد بعضها يف  (2)[عليهم]فإن كان يف املسألة أعداٌد خمتلفة ال ينقسم 
بعض مث ما اجتمع يف املسألة وعوهلا إال أن يكون يف األعداد ما يُوافق سهامه فُتضَرب ِوفق ذلك 

إن كانت ]العدد يف األعداد اأُلخر عددًا بعد عدد مث ما اجتمع يف أصل املسألة وعوهلا 
لسهامها ويوافق وفق  (5)[ملوافقتها]بعد ردك إايها (4)[أربعة]، فإن كانت األعداد (3)[عائلة

بعضها بعضًا فأوقف وفق أحد األعداد واردد هبا وفق األعداد األخر مبوافقتها للعدد املوقوف 
يف  فما رجع ضربت بعضه يف بعض مث ما اجتمع يف مجيع العدد املوقوف مث ما اجتمع ضربته

املسألة وعوهلا إن كانت عائلة، فإن كانت أعداد متساوية أجزأ آخرها عن ال اقية، وإن كانت 
واحداً من عدد آخر منتس ًا إليه مثل أن يكون أحد العددين نصف ا خر أو ثلثه  عدد جزءاها

لعدد أبن يكون ا ؛أو ربعه أو ما كان من األجزاء فإن العدد األكثر جيزي عن األقل، ويعتل ذلك
، أو ينق  األقل من األكثر أبداً فيفىناألكل منقسماً علل العدد األقل قسمًة صحيحة، أو أبن 

                              
 .4هناية اللوحة رقم ( 1)
 ساقطة يف أ واملث ت يف ب( 2)
 يف أ واملث ت يف ب ،ج. ساقطة(3)
 يف أ واملث ت يف ب ،ج. ساقطة (4)
 يف ب "مبوافقتها".( 5)
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ر فإن مل يساوه مل يدخل فيه، مثالهان مخسة دد مثله أبدًا فيساوي العدد األكثأن يزيد علل الع
إذا  فاخلمسة داخلة يف اخلمسة عشر؛ ألهنا ثلثها، فه  جزء واحد منها وألنك ؛عشر ومخسة

 دت علل اخلمسة مثلها مرتني ساوى اخلمسة عشر، وألنك إذا نقصت اخلمسة من اخلمسة 
ولو كان ثالثة ومخسة عشر لدخلت الثالثة يف اخلمسة عشر؛ ألهنا  ،عشر ثالث مرار فن

مخسها، فهو جزء واحد منها، وألنك إذا نقصت الثالثة من اخلمسة عشر مرارًا فن، وألنك إذا 
ثة أمثاهلا كان مخسة عشر، وألنك إذا قسمت مخسة عشر علل ثالثة خرج  دت علل الثال

القسم مخسة وهو عدٌد صحي ، ولذلك إذا قسمتها علل مخسة خرج القسم ثالثة وهو عدٌد 
صحي ، ولو كان مخسة عشر وستة مل يدخل فيه؛ ألن الستة مُخسا مخسة عشر فهو جزءان 

فنه، وإذا  دت علل الستة أمثاله مل يساو مراراً مل يُ منها، وألنك إذا نقصت الستة من مخسة عشر 
مخسة عشر، فإذا قسمته علل ستة خرج القسم اثنان ونصف وهو عدٌد فيه كسر، فإذا أردت 

سهام كل فريق من أصل املسألة يف العدد الذي ضربته يف أصل املسألة فما  (1)[فاضرب]القسمة 
 .(2)ابً وقد أفردان للقسمة اباجتمع فاقسمه علل عددهم 

 ل: ـــفص

 وال خيلو التصحي  من س ع علل ثالثة يف السهام وأربعة يف األعداد.

، أو ال  انفأما اليت يف السهام فأن يكون سهام كل فريق منقسمة عليهم وال حنتاج إىل ضرب 
ينقسم عليهم وال يوافقهم فتضرب عددهم يف املسألة وعوهلا إن كانت عائلة، أو ال ينقسم عليهم 

 ويوافقهم فتضرب وفق عددهم يف أصل املسألة وعوهلا إن كانت عائلة.
ة فيجزي أحدها عن ال اقية، أو يكون أحد فأن يكون األعداد متساوي انوأما اليت يف األعداد

خمتلفة ال يوافق  اً أو يكون أعداد (3)[من العدد ا خر فيجزئ األكثر عنه جزءًا واحداً ]العددين 

                              
  املث ت يف ج وليست واضحة يف أ (1)
 منهذا الكتاب. 261يُنظران ص ( 2)

  غري واضحة يف أ واملث ت يف ب ،ج. (3)
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بعضها بعضًا فتضرب بعضها يف بعض مث ما اجتمع يف أصل املسألة، وإن شئت ضربت أحد 
 أن تفىن األعداد، فإن وافق بعضها األعداد يف املسألة فما اجتمع ضربته يف العدد ا خر إىل

مث اضرب الراجع  (1)[اجلزء املوافق هلا]د هبا األعداد اأُلخر إىل بعضًا فأوقف أحد األعداد واردُ 
ابملوافقة بعضه يف بعض مث ما اجتمع يف مجيع العدد املوقوف فما اجتمع ضربته يف أصل املسألة 

 .(2)منهوعوهلا إن كانت عائلة فما اجتمع صحت املسألة 
فاستلء ما أاتك هبذه العلل الس ع واعمل فيها كما ذكران تصب إن شاء هللا تعاىل، وهذه 

 طريقة ال صريني يف التصحي ، وللكوفيني طريقٌة أخرى نذكرها يف املسائل إن شاء هللا تعاىل.
  سا ل  ن هذا الباب:

لألخوين وهو سهم ال  وٌج وأخوان ألبان للزوج النصف سهم هو صحي  عليه، وال اق  
ينقسم عليهما، فاضرب األخوين يف املسألة وهو اثنان يكن أربعة ومنها تص ، للزوج سهمان 

 .(3)ولكل أخ سهم
ثالثة أخوات ألم وأخوان ألبان لألخوات الثلث سهٌم ال ينقسم عليهن، وال اق  لألخوين 

نها تص ، فلألخوات وهو سهمان صحيٌ  عليهما، فاضرب األخوات يف املسألة تكن تسعة وم
من أصل املسألة سهم مضروٌب هلن يف الثالثة املضروبة يف أصل املسألة، ولألخوين سهمان 

 .(4)مضروابن هلما يف ثالثة يكون ستة لكل أخ ثالثة

                              
 غري واضحة يف أ واملث ت يف ب ،ج. (1)
 . 78( يُنظران التهذيب ص 2)

 صورة ذلكان  (3)
 2==4 

 2 1/2  وج
 1//  2 ال اق  أخوان ألب

  
 صورة ذلكان ( 4)

 3==9 
 1//  3 1/3 ثالثة أخوات ألم
 3//  6 ال اق  أخوان ألب
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 وٌج وابنة وابنة ابن وابن ابنان للزوج الربع سهٌم صحيٌ  عليه، ولل نت النصف سهمان 
البن وابنة االبن علل ثالثة للذكر سهمان ولألنثل سهم وال صحي  عليها، وي قل سهم من ولد ا

ينقسم السهم علل ثالثة، فاضرب ثالثة يف أصل املسألة يكن اثن عشر ومنها تص ، فللزوج من 
أصل املسألة سهم مضروٌب له يف ثالثة، ولل نت سهمان مضروب هلا يف ثالثة تكون ستة، ولولد 

، فإذا أردت القسمة بني ال نني (1)ر سهمان ولألنثل سهماالبن سهم يف ثالثة تكن ثالثة للذك
وال نات واإلخوة واألخوات لألب فاجعل للذكر اثنني ولألنثل واحدًا مث اقسم سهامهم علل 

 ذلك.
امرأاتن وأخت ألب وأم وأخوان ألب وأخت ألبان للمرأتني الربع سهم ال ينقسم عليهما، 

ا وي قل سهم بني ولد األب علل مخسة ال عليهصحي  ولألخت لألب واألم النصف سهمان 
ينقسم؛ ألنك جعلت لكل أخ اثنني، فاضرب عدد النسوة يف اخلمسة تكن عشرة مث اضرب 
العشرة يف أصل املسألة تكن أربعني سهماً ومنها تص ، للمرأتني من أصل املسألة سهٌم مضروٌب 

األب سهم يف عشرة لكل  هلما يف عشرة، ولألخت لألب واألم النصف سهمان يف عشرة، ولولد
 .(2)أخ أربعة ولألخت سهمان

 فصل:
 وٌج ومخ  جدات وثالثة أخوات ألم وأربع أخوات ألبان للزوج النصف ثالثة أسهم، 

                              
 صورة ذلكان  (1)

 4==12 
 3 1/4  وج
 6 1/2 بنت

ال اق  للذكر مثل  بنت ابن
 حظ األنثيني

1 
 2 ابن ابن

 

 صورة ذلكان  (2)
 40 

 5//10 1/4  وجتان
 20 1/2 أخت شقيقة
ال اق  للذكر مثل  أخوان ألب

 حظ األنثيني
8  //4 

 2 أخت ألب
 



 اإلجياز يف الفرائض 

 
81 

وللجدات السدس سهٌم ال ينقسم عليهن، ولألخوات لألم الثلث سهمان ال يص  عليهن، 
ت إىل عشرة، فاضرب اجلدات ولألخوات لألب أربعة أسهم تنقسم عليهن، أصلها من ستة وعال

يف األخوات لألم يكن مخسة عشر سهماً مث اضرب اجملتمع يف أصل املسألة يكن مائة ومخسني، 
من له ش ٌء من أصل املسألة مضروٌب له يف مخسة عشر، فللزوج ثالثة يف مخسة عشر يكن 

وات لألم سهٌم يف مخسة عشر لكل واحدة ثلثه ثالثة، ولألخ (1)/مخسة وأربعني، وللجدات
سهمان يف مخسة عشر يكون ثالثني لكل واحدة عشرة، ولألخوات لألب أربعة يف مخسة عشر 

 .(2)يكن ستني

  سألة:
 وج وجداتن وثالثة إخوة ألم ومخ  أخوات ألبان للزوج النصف ثالثة، وللجدتني 

ربعة السدس ال يص  عليهما، ولإلخوة لألم الثلث سهمان ال يص  عليهم، ولألخوات الثلثان أ
ال ينقسم عليهن، أصلها من ستة وعالت إىل عشرة، فاضرب عدد اإلخوة يف األخوات تكن 

مثائة، ومنها تص  املسألة من له مخسة عشر مث يف اجلدات تكن ثالثني مث يف املسألة تكن ثال
ش ء من أصل املسألة مضروٌب له يف ثالثني، فللزوج تسعون، وللجدات ثالثون، ولإلخوة لألم 

 .(3)ولألخوات لألب مائة وعشرونستون، 

امرأاتن وثالث جدات ومخسة إخوة ألم وس ع أخوات ألبان للمرأتني الربع ثالثة أسهم ال 
تص  عليهما، وللجدات السدس سهمان ال تص  عليهن، ولإلخوة لألم الثلث أربعة ال تص  

                              
 .5هناية اللوحة رقم  (1)
 صورة ذلكان  (2)

 150 10عالت إىل 6 
 45 3 1/2  وج

 3// 15 1 1/6 مخ  جدات
 10// 30 2 1/3 ثالثة ألم

 15//  60 4 2/3 أربع أخوات ألب
  

 صورة ذلكان  (3)
 300 10عالت إىل 6 

 90 3 1/2  وج
 15//  30 1 1/6 جداتن

 20//  60 2 1/3 ثالثة إخوة ألم
 30//  120 4 2/3 مخ  أخوات ألب
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إىل س عة عشر، عليهم، ولألخوات الثلثان مثانية ال تص  عليهن، أصلها من اثن عشر وعالت 
فاضرب عدد اإلخوة لألم يف األخوات لألب يكن مخسة وثالثني مث اضربه يف اجلدات يكن مائة 
ومخسة مث يف املرأتني تكن مائتني وعشرة مث فيما عالت املسألة وهو س عة عشر يكن ثالثة آالف 

 وعشرة، ومخ  مائة وس عني ومنها تص ، من له ش ٌء من أصل املسألة مضروٌب له يف مائتني
فللمرأتني من أصل املسألة ثالثة مضروب يف مائتني وعشرة يكن ستمائة وثالثني، وللجدات 

 .(1)أربع مائة وعشرين، ولإلخوة مثامنائة وأربعون ولألخوات ألف وستمائة ومثانون

  سألة: 

ابلتعصيب  وج هو ابن عم وأربع عشرة بنتاان للزوج الربع، ولل نات الثلثان، وال اق  للزوج 
صري له ثلث املال ابلفرض والتعصيب، فاجعل املسألة من ثالثة أسهم ابالختصار، للزوج سهٌم يف

 نات صحي  عليه، ولل نات سهمان ال ينقسم عليهن ويوافقهن ابإلنصاف فاضرب نصف ال
وعشرين ومنها تص ، للزوج س عة، ولل نات أربعة  ىحدوهن س ع يف أصل املسألة تكن إ

 .(2)عشر

 ألة: س

أربع نسوة وعشر جدات وست عشرة أختًا ألم وأخت ألبان للنسوة الربع ثالثة ال يص  

                              
 صورة ذلكان  (1)

 3570 17عالت إىل12 
 315//  630 3 1/4  وجتان

 140//  420 2 1/6 ثالث جدات
 168// 840 4 1/3 مخسة إخوة ألم
 240//  1680 8 2/3 س ع أخوات ألب

 

 صورة ذلكان  (2)
 3 21 

 7 1 +ال اق 1/4  وج )ابن عم(
 14 2 2/3 أربع عشرة بنتاً 
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عليهن وال يوافقهن، وللجدات السدس سهمان يوافقهن ابإلنصاف فريجعن إىل مخسة، 
ولألخوات لألم الثلث أربعة يوافقهن ابألرابع فريجعن إىل أربعة، ولألخت لألب النصف ستة، 

ن جتزئ ععالت إىل مخسة عشر، واألربعة الراجعة من عدد األخوات لألم أصلها من اثن عشر و 
عدد النسوة؛ ألهنما متساواين، فاضرب أربعة يف اخلمسة الراجعة من عدد اجلدات يكن عشرين 

مثائة ومنها تص ، من له ش ء من املسألة مث فيما عالت املسألة إليه وهو مخسة عشر يكن ثال
ة ثالثة يف عشرين يكن ستني لكل واحدة مخسة عشر، مضروب له يف عشرين، فللنسو 

وللجدات سهمان يف عشرين يكن أربعني لكل واحدة أربعة، ولألخوات لألم أربعة يف عشرين 
 .(1)يكن مثانني لكل واحدة مخسة، ولألخت لألب ستة يف عشرين يكن مائة وعشرين

واب كاملسدددددألة عشدددددرة أختددددداً ألم وأخدددددت ألبان اجلددددد أربدددددع نسدددددوة واثنتدددددا عشدددددرة جددددددة وسدددددت
ق لهددددددا وتصدددددد  مدددددددن مائددددددة ومثدددددددانني، وذلددددددك أّن النسدددددددوة ثالثددددددة ال يصددددددد  علدددددديهن وال يدددددددوافقهن، 
وللجدددددددات سددددددهمان يددددددوافقهن ابإلنصدددددداف فريجددددددع إىل نصددددددفها سددددددتة، ولألخددددددوات لددددددألم أربعددددددة 
يددددددوافقهن ابألرابع فرتجددددددع إىل ربعهددددددا أربعددددددة وهددددددذه األربعددددددة جتددددددزئ عددددددن األربددددددع نسددددددوة واألربعددددددة 

راجعدددددددة مدددددددن عددددددددد اجلددددددددات ابإلنصددددددداف، فاضدددددددرب نصدددددددف أحدددددددد ا يف مجيدددددددع يوافدددددددق السدددددددتة ال
مددددن لددددده  ؛األجددددزاء يكدددددن اثددددن عشدددددر مث يف عددددول املسدددددألة وهددددو مخسدددددة عشددددر يكدددددن مائددددة ومثدددددانني

شدددددددد ٌء مددددددددن أصددددددددل املسددددددددألة مضددددددددروب لدددددددده يف اثددددددددن عشددددددددر، فيصددددددددري للنسددددددددوة سددددددددتة وثالثددددددددون، 

                              
 صورة ذلكان (1)

 300 15عالت إىل 12 
 15//  60 3 1/4 أربع  وجات
 40 2 1/6 عشر جدات

 5//  80 4 1/3 ست عشرة أخت ألم
 120 6 1/2 أخت ألب
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خدددددددددت لدددددددددألب اثندددددددددان ولألخدددددددددوات لدددددددددألم مثانيدددددددددة وأربعدددددددددون، ولأل وللجدددددددددات أربعدددددددددٌة وعشدددددددددرون،
 .(1)وس عون

  سألة:

أربع نسوة وستة وثالثون أخًا ألم ومثانية وأربعون أختًا ألبان للنسوة الربع ثالثة ال يص  
عليهن وال يوافقهّن، ولإلخوة لألم الثلث أربعة يوافقهم ابألرابع فريجعون إىل تسعة، ولألخوات 

تة في قل معك من األعداد تسعة وستة وأربعة الثلثان مثانية يوافقهن ابألمثان فريجعن إىل مثنهن س
فأوقف الستة فتجد التسعة توافق الستة ابألثالث واألربعة توافقها ابإلنصاف، فاضرب نصف 
األربعة يف ثلث التسعة يكن ستة مث يف الستة املوقوفة يكن ستة وثالثني مث فيما عالت املسألة 

كل من له ش ء من أصل املسألة   ؛وهو مخسة عشر يكون مخ  مائة وأربعني ومنها تص 
مضروٌب له يف ستة وثالثني، للنسوة ثالثة يف ستة وثالثني يكن مائة ومثانية لكل واحدة س عة 

 .(2)وعشرون، ولإلخوة مائة وأربعة وأربعون، ولألخوات مائتان ومثانية ومثانون لكل واحدة ستة

أربع نسوة وعشرون جدة وستون أختًا ألم ومائة وعشرون أختًا ألبان للنسوة الربع ثالثة ال 
يص  وال يوافق، وللجدات السدس سهمان يوافقهن ابإلنصاف فرتجع إىل نصفها عشرة، 
ولألخوات لألم الثلث أربعة يوافقهن ابألرابع فرتجع إىل ربعها مخسة عشر، ولألخوات لألب 

                              
 صورة ذلكان  (1)

 180 15عالت إىل12 
 9//  36 3 1/4 أربع  وجات
 2//  24 2 1/6 اثنتا عشرة جدة

 3// 48 4 1/3 ستة عشرة أختاً ألم
 72 6 1/2 أخت ألب

 
 صورة ذلكان  (2)

 540 15عالت إىل12 
 45// 180 3 1/4  وجاتأربع 

 36//144 4 1/3 ستة وثالثون أخاً ألم
 36// 288 8 2/3 مثانية وأربعون أختاً ألب
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وافقهن ابألمثان فرتجع إىل مثنها مخسة عشر وهذه اخلمسة عشر جتزي عن اخلمسة الثلثان مثانية ي
عشر الراجعة من عدد األخوات لألم، فحصل معك أربعة وعشرة ومخسة عشر فاألربعة توافق 

واخلمسة عشر يوافقها ابألمخاس، فاضرب مخ  اخلمسة عشر يف نصف  ،العشرة ابإلنصاف
من له ش ٌء  ؛كن ستني مث فيما عالت املسألة تكن ألفاً وعشريناألربعة تكن ستة مث يف العشرة ت

من أصل املسألة مضروب له يف ستني، فللنسوة ثالثة يف ستني يكن مائة ومثانني لكل واحدة 
مخسة وأربعون، وللجدات مائة وعشرون لكل واحدة ستة، ولألخوات لألم مائتان وأربعون، 

هذه املسألة تصّ  من وجوه  شىت كلها تؤدي إىل معىًن ، و (1)ولألخوات لألب أربع مائة ومثانون
واحد، اقتصران علل وجه  منها؛ لئال يطول الكتاب، وفيما ذكران من األصول ما يؤدي إىل مجيع 

 الوجوه إذا ُتدبِّر.

                              
 صورة ذلكان  (1)

 1020 17عالت إىل12 
 45//  180 3 1/4 أربع  وجات
 6//  120 2 1/6 عشرون جدة
 4// 240 4 1/3 ستون أختاً ألم

 6// 480 8 2/3 مائة وعشرون أختاً ألب
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 :(1) سا ل تسمى املوقو ات

إحدى وعشرون جدة ومخ  وثالثون بنتًا وثالثون أختًا ألبان للجدات السدس سهٌم، 
ولل نات الثلثان أربعة، وال اق  لألخوات وهو سهٌم، أصلها من ستة وتص  من ألف ومائتني 

وال يوافقهن لكن األعداد يوافق بعضها  (3)/عليهنّ (2)[اليص  ]وستني، وذلك أّن سهام اجلميع 
ابألس اع، فإن ، فالواحد وعشرون توافق اخلمسة والثالثني (4)ملعرفة املوافقة ابابً بعضاً، وقد أفردان 

وقفت الواحد والعشرين فُخذ ُسُ ع اخلمسة وثالثني وهو مخسة، والثالثون توافق الواحد وعشرين 
ابألثالث فُخذ ثلثها عشرة، فاخلمسة الراجعة من عدد ال نات داخلة يف العشرة، فاضرب العشرة 

من له ش ء  ؛وستني يف الواحد وعشرين يكن مائتني وعشرة مث يف أصل املسألة يكن ألفاً ومائتني
من أصل املسألة مضروٌب له يف مائتني وعشرة، فإن وقفت اخلمسة وثالثني فالواحد وعشرون 
توافقها ابألس اع فُخذ س عها ثالثة، والثالثون توافقها ابألمخاس فُخذ مخسها ستة، والثالثة 

ملسألة يكن ألفاً داخلة يف الستة، فاضرب ستة يف مخسة وثالثني يكن مائتني وعشرة مث يف أصل ا
ومائتني وستني، فإن وقفت الثالثني فالواحد وعشرون توافقها ابألمخاس فُخذ مخسها س عة وأحد 
الس عتني جتزئ عن األخرى فاضرب س عة يف ثالثني يكن مائتني وعشرة مث يف أصل املسألة تكن 

آخر  ألفًا ومائتني وستني، ومىت وقفت أحد األعداد وصححت املسألة مث وقفت عدداً 
وصححتها من غري ما صححت منه ابلعمل األول فالعمل خطأ وال بّد من أن يؤديك العمل 
إىل ش ء واحد ، لكل جدة من هذه املسألة عشرة، ولكل بنت أربعة وعشرون، ولكل أخت 

                              
 . 83( يُنظران التهذيب ص1)

 ليست يف أ واملث ت يف ب ، ج( 2)
 .6هناية اللوحة رقم  (3)
 من هذا الكتاب. 92يُنظران ص ( 4)
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 .(1)س عة

س عة وعشرون جدة ومخ  وأربعون بنتًا وثالثون أختًا ألبان للجدات السدس سهم، 
أربعة، وال اق  لألخوات، أصلها من ستة وتص  من ألف وستمائة وعشرين، ولل نات الثلثان 

وذلك أن سهام اجلميع ال ينقسم عليهن وال يوافق لكن الس عة وعشرين توافق اخلمسة واألربعني 
ابألتساع فُخذ تسعها ثالثة، والثالثون توافق ذلك أبجزاء مخسة عشر فُخذ من الثالثني جزءاً 

ان فاضرب اثنني يف ثالثة يكن ستة مث يف اخلمسة وأربعني املوقوفة يكن من مخسة عشر وهو اثن
من له ش ء من أصل املسألة  ؛مائتني وس عني مث يف أصل املسألة يكن ألفًا وستمائة وعشرين

مضروٌب له يف مائتني وس عني، لكل جدة عشرة، ولكل بنت أربعة وعشرون، ولكل أخت 
خلمسة وأربعون توافقها ابألتساع فُخذ تسعها مخسة، تسعة، فإن وقفت الس عة والعشرين فا

والثالثون توافقها ابألثالث فُخذ ثلثها عشرة، واخلمسة داخلة يف العشرة فاضرب عشرة يف س عة 
وعشرين يكن مائتني وس عني مث يف املسألة، فإن وقفت الثالثني فالس عة وعشرون توافقها 

ن توافقها أبجزاء مخسة عشر فُخذ وفقها ثالث، ابألثالث فُخذ ثلثها تسعة، واخلمسة وأربعو 
والثالثة داخلٌة يف التسعة فاضرب تسعة يف ثالثني يكن مائتني وس عني مث يف أصل املسألة يكن 

 .(2)ألفاً وستمائة وعشرين
                              

 صورة ذلكان  (1)
 6 1260 
 10//  210 1 1/6 إحدى وعشرون جدة
 24//  840 4 2/3 مخ  وثالثون بنتاً 
 7//  210 1 ال اق  ثالثون أختاً ألب

 
 صورة ذلكان  (2)

 6 1620 
 10//  270 1 1/6 س ع وعشرون جدة
 24// 1080 4 2/3 مخ  وأربعون بنتاً 
 9//  270 1 ال اق  ثالثون أختاً ألب
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وأربعني جدة وابنة ومخسة ومخسني ابنة ابن وستة ستني أختًا ألبان للجدات  فإن ترك أربع
ثالثة، ول نات االبن السدس ، وال اق  لألخوات، أصلها من ستة السدس، ولل نت النصف 

وتص  من ثالثة آالف وتسع مائة وستني، وذلك أّن سهام اجلميع ال ينقسم عليهن وال يوافق 
لكن األربعة واألربعني توافق اخلمسة واخلمسني أبجزاء أحد عشر فُخذ وفق اخلمسة واخلمسني 

جزاء اثنني وعشرين فُخذ جزءها ثالثة فاضرب ثالثة يف وذلك مخسة، وتوافق الستة وستني أب
مخسة يكن مخسة عشر مث يف أربعة وأربعني يكن ستمائة وستني مث يف أصل املسألة يكن ثالث 
آالف وتسع مائة وستني، من له ش ٌء من أصل املسألة مضروب له يف ستمائة وستني، 

ل نت ألف وتسع مائة ومثانون، فللجدات سهم يف ستمائة وستني لكل واحدة مخسة عشر، ول
اخلمسة وافقت ، فإن (1)ول نات االبن ستمائة وستون لكل واحدة اثنا عشر، ولكل أخت عشرة

ومخسني واألربعة واألربعني توافقها أبجزاء أحد عشر فُخذ وفقها أربعة، والستة والستون توافقها 
ربعة ابإلنصاف أعن وفق اجلدات أيضاً أبجزاء أحد عشر فُخذ وفقها ستة، وهذه الستة توافق األ

فاضرب نصف أحد ا يف مجيع ا خر يكن اثن عشر مث يف اخلمسة واخلمسني يكن ستمائة 
وستني مث يف املسألة، فإن وقفت الستة والستني واجلدات توافقها أبجزاء اثنني وعشرين فُخذ 

سة واضرب االثنني يف وفقها اثنني واخلمسة واخلمسني توافقها أبجزاء أحد عشر فُخذ وفقها مخ
اخلمسة يكن عشرة مث يف ستة وستني يكن ستمائة وستني مث يف أصل املسألة يكن ثالثة آالف 

 .(2)وتسع مائة وستني، وهذه طريقة ال صريني

فأما الكوفيون فإهنم يوقفون أحد األعداد ويوافقون بينه وبني عدد آخر مث يضربون وفق 

                              
 صورة ذلكان  (1)

 6 3960 
 15//  660 1 1/6 أربعة وأربعون جدة

 1980 3 1/2 بنت
 12//  660 1 1/6 مخسة ومخسون ابنة ابن
 10//  660 1 ال اق  ستة وستون أخت ألب

 

 . 85( يُنظران التهذيب ص 2)



 اإلجياز يف الفرائض 

 
89 

وافقوا بينه وبني عدد آخر إن كان يف املسألة، فيضربون وفق  أحد ا يف مجيع األجزاء فما اجتمع
 .(1)أحد ا يف مجيع ا خر مث ما اجتمع يف أصل املسألة

مثالهان مخسون جدة ومخسة وس عون بنتًا وستون أختاان للجدات السدس سهٌم، ولل نات 
 الثلثان أربعة، وال اق  لألخوات، ويص  من ألف ومثامنائة.

فعلل طريقة ال صريني يوقف اخلمسني فتوافقها اخلمسة وس عون أبجزاء مخسة وعشرين 
أخذ وفقها ثالثة، والستون توافقها ابألعشار فُخذ وفقها ستة، والثالثة داخلة يف الستة، فت

 فاضرب ستة يف مخسني يكن ثالمثائة مث يف أصل املسألة يكن ألف ومثامنائة.

ني ويوافقون بينها وبني اخلمسة والس عني فيأخذون وفقها وأما الكوفيون فيوقفون اخلمس
جزاء ون بينها وبني الستني فيتفقون أبثالثة فيضربونه يف اخلمسني يكن مائة ومخسني، مث يوافق

ثالثني فيأخذون وفق الستني وهو اثنان فيضربونه يف املائة ومخسني يكن ثالمثائة مث يف أصل 
 .(2)املسألة

ة وأربعون أختاً ألم وأخت ألب وأم وثالثون أختاً ألبان للجدات ثالث وستون جدة ومخس
السدس سهٌم، ولألخوات لألم الثلث سهمان، ولألخوات لألب سهم، ولألخت لألب واألم 

 النصف ثالثة، أصلها من ستة وتعول إىل س عة وال يص  سهام اجلميع عليهن وال يوافق.

مخسدددددددة  (3)[الثلثدددددددني أبجدددددددزاء]افدددددددق فعلدددددددل طريقدددددددة ال صدددددددريني توقدددددددف اخلمسدددددددة وأربعدددددددني فتو 
عشدددددر فُخدددددذ وفدددددق الثالثدددددني وهدددددو اثندددددان، وتوافدددددق الثالثدددددة وسدددددتني ابألتسددددداع فُخدددددذ وفقهدددددا سددددد عة 

                              
 . 85( يُنظران التهذيب ص 1)

 صورة ذلكان  (2)
 6 1800 

 6//  300 1 1/6 مخسون جدة
 16//  1200 4 2/3 مخسة وتسعون بنتاً 

 5//  300 1 ال اق  ستون أختاً 
 
  غري واضحة يف أ والث ت يف ب ،ج . (3)
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فاضدددددرب االثندددددني يف السددددد عة يكدددددن أربعدددددة عشدددددر مث يف اخلمسدددددة وأربعدددددني يكدددددن سدددددتمائة وثالثدددددني 
هددددا تصدددد ، مث فيمددددا عالددددت املسددددألة إليدددده وهددددو سدددد عة تكددددن أربعددددة آالف وأربددددع مائددددة وعشددددرة ومن

مددددددن لدددددده شدددددد ٌء مددددددن أصددددددل املسددددددألة مضددددددروٌب لدددددده يف سددددددتمائة وثالثددددددني، فلكددددددل جدددددددة عشددددددرة، 
ولكددددددل أخددددددت ألب إحدددددددى وعشددددددرون ولألخددددددت ألب  (1)/ولكددددددل أخددددددت  ألم مثانيددددددة وعشددددددرون

وأم ألدددددف ومثامنائدددددة وتسدددددعة، أمدددددا الكوفيدددددون فيوقفدددددون اخلمسدددددة وأربعدددددني وأيخدددددذون وفدددددق الثالثدددددني 
مسددددة وأربعدددددني يكددددن تسددددعني مث يوافقددددون بددددني التسددددعني وبدددددني وهددددو اثنددددان فيضددددربون ذلددددك يف اخل

الثالثددددددة والسددددددتني فيتفقددددددان ابألتسدددددداع فيضددددددربون تسددددددع أحددددددد ا يف مجيددددددع ا خددددددر يكددددددن سددددددتمائة 
صدددددب إن ورد مدددددن املسدددددائل تُ  . فقددددد  علدددددل هددددداتني الطدددددريقتني مدددددا(2)وثالثددددني مث يف عدددددول املسدددددألة

 شاء هللا.

  وأربعون أخت ألب وتص  من ألفني ثالثة وستون جدة ومائة ومخ  أخوات ألم ومخ
 .(3)ومائتني ومخسة لكل جدة مخسة ولكل أخت ألم ستة ولكل أخت ألب مثانية وعشرون

أخت ألب وأم ومائة واثنان وثالثون جدة ومائة ومخسة وستون أخا ألم ومائة وعشرون 
عشر  أختاً ألب تص  من تسعة أالف ومائتني وأربعني لكل جدة عشرة ولكل أخت ألب أحد

                              
 .7هناية اللوحة رقم  (1)
 صورة ذلكان  (2)

 4410 7عالت إىل  6 
 10//  630 1 1/6 ثالث وستون جدة

 28//  1260 2 1/3 مخ  وأربعون أختاً ألم
 1890 3 1/2 أخت شقيقة

 21//  630 1 1/6 ثالثون أختاً ألب
 

 صورة ذلكان  (3)
 2205 7عالت إىل  6 
 5//  315 1 1/6 ثالثة وستون جدة

 6//  630 2 1/3 مائة ومخ  أخوات ألم
 28//  1260 4 2/3 وأربعون أخت ألبمخ  
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والعمل علل  (1)ولكل أخت ألم ستة عشر ولألخت لألب واألم ثالثة أالف وتسعمائة وستون
 قياس مامضل.

                              
 صورة ذلكان  (1)

 9240 7عالت إىل 6 
 3960 3 1/2 أخت شقيقة

 10//  1320 1 1/6 مائة واثنان وثالثون جدة
 16//  2640 2 1/3 مائة ومخسة وستون أخاً ألم
 11//  1320 1 1/6 مائة وعشرون أختاً ألب
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 باب
 (معرفة املوافقة باألجزاء)

فانق  أقل العددين من  ؟وافق عدٌد عدداً ي بَ  انبو احلسنيان إذا أردت أن تعرفقال أ
أكثر ا أبدًا فإن فن ابلنقصان فهو يوافقه أبجزاء ما يف العدد القليل من ا حاد، وإن بق  من 
العدد الك ري أقل من العدد القليل، فانق  ذلك من العدد القليل أبداً، فإن فن فهو يوافقه 

ق  منه ش ء فانقصه من ال اق  أبجزاء ما يف العدد ال اق  من العدد الك ري من ا حاد، وإن ب
من العدد الك ري أبداً، فإن فن فهو يوافقه أبجزاء ما نقصه منه من ا حاد، وإن بق  منه ش ءٌ 
فانقصه أيضًا مما نقصته، وال تزال تنق  ما ي قل من كل عدد  مما نقصته منه إىل أن يفىن العدد 

ان بش ء  وإن فن بنقصانك اثنني منه املنقوص منه، فإن فن بنقصانك واحدًا منه، فلي  يتفق
فهو يوافقه ابإلنصاف، وإن فن بنقصانك ثالثة ف األثالث، وإن فن بنقصانك أربعة ف األرابع، 
وإن فن بنقصانك أحد عشر ف أجزاء أحد عشر، أو أبي عدد  يُفنيه نقصانك منه فهو يوافقه 

 .(1)بعدد ما فيه من ا حاد
فق مثانية اثنني وثالثني؟ فانق  مثانية من اثنني وثالثني أربع توا مثال ذلكان إذا قيلان بَ 

 مرات فتجدها قد فن، فُقل يوافقها ابألمثان؛ ألنه فن بنقصانك مثانية.
يوافق واحٌد وعشرون تسعة وأربعني؟ فانقصه واحد وعشرين من تسعة وأربعني  فإن قيلان بَ 

من الواحد وعشرين ثالث مرات فتجده  في قل س عة وهو أقل من واحد وعشرين فانقصه ؛مرتني
 قد فن، فهما يتفقان ابألس اع.

يوافق مائة وعشرين مائة ومخسة وستني؟ فانق  مائة وعشرين من املائة ومخسة  فإن قيلان بَ 
وستني ي قل مخسة وأربعني وهو أقل من املائة وعشرين فانقصه من املائة وعشرين مرتني ي قل 

وهو أقل  ،وأربعني فانقصه من اخلمسة وأربعني ي قل مخسة عشر وهو أقل من اخلمسة ،ثالثون
 من الثالثني فانقصه من الثالثني مرتني فتجده قد فن، فهما يتفقان أبجزاء مخسة عشر.

                              
 .88( يُنظران التهذيب ص 1)
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 باب

 (معرفة استخراج نصيب كل واحدٍ من األعداد املنكسرة عليهم سهامهم)

فريق من الورثة، فإذا أردت أن قال أبو احلسنيان قد ذكران يف املسائل معرفة حصة كل 
 تعرف ما للواحد من املنكسر عليهم سهامهم.

فإن كان الكسر علل جن  واحد  ومل يوافق سهامهم عددهم فإن نصيب كل واحد  منهم 
هو عدد سهام مجاعتهم من أصل املسألة، وإن وافقت سهامهم عددهم فإن نصيب أحدهم هو 

 عدد وفق سهامهم من أصل املسألة.

ان الكسر علل عددين ومل يوافقا سهامهما فوافق بني العددين وخذ وفق أحد ا فإن ك
فاضربه يف سهام العدد ا خر فما اجتمع فهو نصيب كل واحد  من الذين ضربت يف سهامهم مث 
خذ وفق العدد ا خر فاضربه يف سهام العدد األول فما اجتمع فهو نصيب كل واحد  من 

العددان قد وافقا سهامهما فوافق بني وفق العددين وخذ وفق   املضروب يف سهامهم، فإن كان
كل واحد  فاضربه يف وفق سهام العدد ا خر من أصل املسألة فما اجتمع فهو نصيب كل واحد  

 من املضروب يف وفق سهامهم.

فإن كان الكسر علل ثالثة أجناس فصاعداً فأوقف العدد الذي تريد أن تعرف ما لواحدهم 
بني األعداد اأُلخر مث اضرب وفق األعداد بعضه يف بعض علل ما ذكران يف ووافق بينه و 

التصحي ، مث اضرب ما اجتمع يف عدد ما هلم من السهام من أصل املسألة وال تضربه يف العدد 
املوقوف، فما اجتمع فهو نصيب كل واحد  منهم، فإن كان العدد الذي تريد أن تعرف ما 

وفق العدد مث وافق بينه وبني األعداد األخر مث اضرب وفق  لواحدهم قد وافق سهامه فأوقف
األعداد األخر بعضه يف بعض مث ما اجتمع يف وفق سهام العدد الذي تريد أن تعرف ما 

 لواحدهم فما اجتمع فهو نصيب كل واحد.

مثالهان  وج وأخوان من أم ومخ  أخوات ألبان فللزوج النصف ثالثة صحيٌ  عليه، 
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لث سهمان صحي  عليهما، ولألخوات الثلثان أربعة ال يص  عليهن وال ولألخوين لألم الث
يوافق، فاضرب عددهم فيما عالت املسألة تكن مخسة وأربعني ومنها تص ، فالذي يصيب كل 

؛ ألن سهامهن مل توافق عددهم ولو كان (1)أخت عدد سهام مجاعتهن من الفريضة وذلك أربعة
ن أربعة ال يص  عليهن وتوافقهن ابإلنصاف، فاضرب األخوات لألب عشرًا لكان هلن الثلثا

نصف عددهن يف املسألة تكن مخسة وأربعني ومنها تص ، نصيب كل أخت عدد وفق سهام 
مجاعتهن من الفريضة وذلك اثنان؛ ألن سهامهن وافقهن ابإلنصاف ولكل واحد مثل نصف 

 .(2)سهامهن، هذا إذا كان الكسر علل جن  واحد  

أختًا ألبان فللزوج النصف ثالثة، ولإلخوة  ةعشر  س عة إخوة ألم ومخ تركت  وجًا و  فإن
ألم الثلث سهمان ال تص  عليهم وال توافق، ولألخوات الثلثان أربعة ال يص  عليهن وال توافق، 
فاملسألة من ستة وعالت إىل تسعة، فاضرب الس عة يف اخلمسة عشر تكن مائة ومخسة مث فيما 

ة ومخسة وأربعني ومنها تص ، من له ش ٌء من أصل املسألة عالت املسألة تكن تسع مائ
مضروٌب له يف مائة ومخسة، فإذا أردت أن تعرف نصيب كل أخ لألم فاضرب سهام اإلخوة 
وهو اثنان يف عدد األخوات يكن ثالثني فهذا نصيب كل أخ، واضرب سهام األخوات من 

                              
 صورة ذلكان  (1)

 45 9عالت إىل6 
 15 3 1/2  وج

 5//10 2 1/3 أخوان من أم
 4//20 4 2/3 مخ  أخوات ألب

  
 صورة ذلكان  (2)

 45 9عالت إىل6 
 15 3 1/2  وج

 5//10 2 1/3 أخوان من أم
 2//20 4 2/3 عشر أخوات ألب
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 .(1)هو نصيب كل أخت ألبالفريضة وه  أربعة يف عدد اإلخوة تكن مثانية وعشرين و 

عليهم وال ](2)فإن كان اإلخوة لألم تسعة فاملسألة من تسعة أسهم ولي  يص  سهامهم/      
يوافق عددهم لكن العددان يتفقان ابألثالث فأضرب ثلث أحد ا يف مجيع ا خر يكن مخسة 

 عول املسألة وهو تسعة يكن أربع مائة ومخسة ومنها تص . وأربعني مث يف

هم فوافق بني العددين جتد ا يتفقان ابألثالث فاضرب وفق فإذا أردت معرفة ما لواحد      
اإلخوة وهو ثالثة يف سهام األخوات وهو أربعة يكن اثن عشر، وهو نصيب كل أخت، مث 
اضرب وفق األخوات وهو مخسة يف سهام اإلخوة من الفريضة وذلك سهمان يكن عشرة وهو 

كان اإلخوة لألم اثن عشر واألخوات لألم ستة عشر فالفريضة من   فإن (3) ل أخ.نصيب ك
ابألرابع  وسهام األخوات يوافقهنتسعة وسهام اإلخوة يوافقهم ابألنصاف فريجعون إىل ستة 

فريجع إىل ربعها أربعة، واألربعة يوافق الستة ابألنصاف فاضرب نصف أحد ا يف مجيع ا خر 
 مائة ومثانية ومنها تص . يكن اثن عشر مث يف الفريضة يكن

فإذا أردت معرفة ما لواحدهم فوافق بني وفق اإلخوة ووفق األخوات وذلك أربعة وستة     
إلخوة وهو ثالثة يف وفق سهام األخوات قان ابألنصاف فاضرب نصف وفق عدد افتجد ا يتف

                              
 صورة ذلكان  (1)

 945 9عالت إىل6 
 315 3 1/2  وج

 30//210 2 1/3 س عة إخوة ألم
 28//420 4 2/3 مخسة عشر أختاً ألب

  
 ، وصورة هذه اللوحة متأخرة عن مكاهنا، وهو خطأ يف ترتيب األوراق املصورة.8هناية اللوحة رقم  (2)
 صورة ذلكان  (3)

 405 9عالت إىل6 
 135 3 1/2  وج

 10//90 2 1/3 تسعة إخوة ألم
 12//180 4 2/3 مخسة عشر أختاً ألب
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ن ثالثة وذلك سهم ألن عددهن قد وافق سهامهن ابألرابع فلذلك ضربته يف ربع سهامهن يك
وذلك نصيب كل أخت، واضرب نصف وفق األخوات وهو اثنان يف وفق سهام اإلخوة وذلك 

 .(1)واحد يكن اثنني وهو نصيب كل أخ
فإن ترك أربع نسوة واثن عشر جدة ومخسني أختًا ألم وستني أختًا ألب للنسوة الربع 

نصاف فريجع إىل ستة وال يوافق، وللجدات السدس سهمان يوافقهن ابأل عليهن ثالثة ال يص 
ولألخوات لألم أربعة يوافقهن ابألنصاف فريجع إىل نصفها مخ  وعشرين ولألخوات لألب 
الثلثان ستة يوافقهن ابألرابع فريجع إىل ربعها مخسة عشر والستة يوافق النسوة ابألنصاف فخذ 

ة وعشرون ال خذ ثلثها مخسة واخلمسنصف األربعة وهو اثنان واخلمسة عشر يوافقها ابألثالث ف
مخسة وعشرين يكن مخسني مث وافقها لكن اخلمسة داخلة يف اخلمسة والعشرين فاضرب اثنني يف ت

وهو س عة عشر يكن مخسة آالف ومائة  إليه يف الستة املوقوفة يكن ثالمثائة مث فيما عالت املسألة
 من له ش ء من أصل املسألة مضروب له يف ثالمثائة. . تص ومنها
وذلك مخسة عشر ووافق  ت أن تعرف ما لكل أخت ألب فأوقف وفق عددهنفإذا أرد    

واخلمسة وعشرون توافقها ابألمخاس فخذ مخسها مخسة والستة  .األعداد اأُلخربينها وبني 
ب يوافقها ابألثالث فخذ ثلثها اثنني واألربعة ال يوافقها لكن االثنان داخالن يف األربعة فاضر 

مث ] صحي  املسألة لضربت العشرين يف العدد املوقوفتت بفلو ُقمأربعة يف مخسة يكن عشرين، 
لعشرين يف ضرب اب كل واحد من العدد املوقوف فال تفإذا أردت معرفة نصي ،(2)[يف املسألة

العدد املوقوف ولكن اضربه يف وفق سهامهم من املسألة وذلك اثنان يكن أربعني وهو نصيب كل 
 ابألرابع فلذلك ضربته يف ربع سهامهن.أخت ألب؛ ألن عددهن وافق سهامهن 

جدة فأوقف وفق عددهن وهو ستة ووافق بينها وبني األعداد نصيب كل  فإذا أردت معرفة    
األخر فاألربعة يوافقها ابألنصاف فخذ نصفها اثنني واخلمسة عشر يوافقها ابألثالث فخذ ثلثها 
مخسة واخلمسة وعشرون ال يوافقها لكن اخلمسة داخلة يف اخلمسة وعشرين فاضرب االثنني يف 

                              
 صورة ذلكان  (1)

 108 9عالت إىل6 
 36 3 1/2  وج

 2//24 2 1/3 اثنا عشر أخاً ألم
 3//48 4 2/3 مخسة عشر أختاً ألب

  

 ليست يف ج.( 2)
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ني يف الستة املوقوفة مث ححًا املسألة لضربت اخلمساخلمسة وعشرين يكن مخسني فلو كنت مص
 ع يف املسألة.ما اجتم

فإذا أردت معرفة نصيب كل واحد من العدد املوقوف فاضرب اخلمسني يف وفق سهامهن     
من أصل املسألة وذلك واحد يكن مخسني وهو نصيب كل جدة، وإذا أردت أن تعرف ما لكل 

ابألنصاف فخذ نصفها ثالثة واخلمسة عشر ال يوافقها امرأة فأوقفهن فخذ الستة يوافقها 
وكذلك اخلمسة وعشرون والثالثة داخلة يف اخلمسة عشر لكن اخلمسة عشر توافق اخلمسة 
وعشرين ابألمخاس فخذ مخ  أحد ا فاضربه يف ا خر يكن مخسة وس عني مث يف سهام النسوة 

 يكن مائتني ومخسة وعشرين وهو نصيب كل امرأة.
دت ما لكل أخت ألم فأوقف وفق عددهن وهو مخسة وعشرون فخذ اخلمسة عشر فإذا أر 

يوافقها ابألمخاس فخذ مخسها ثالثة والثالثة داخلة يف الستة والستة ال يوافقها وكذلك األربعة 
لكن األربعة توافق الستة ابألنصاف فاضرب نصف أحد ا يف مجيع ا خر يكن اثن عشر مث يف 

م وذلك اثنان يكن أربعة وعشرين وهو نصيب كل أخت ألم، وإمنا نصف سهام األخوات لأل
 .(1)ضربته يف نصف سهامهن ألن عددهن وافق سهامهن ابألنصاف

 وجه آخر يف القسمة:
س ة ومىت عرفت نصيب كل واحد من الورثة مبا ذكران من األوجه املتقدمة فاضرب نصي ه يف ن

تريد أن تعرف ما لواحدهم فما بلغ فاضربه  هم من العدد الذيالعدد الذي عرفت نصيب واحد 
يف نس ة سهام من تريد أن تعرف ما لواحدهم من سهام من عرفت ما لواحدهم من أصل 

 املسألة فما خرج فهو نصيب الواحد.

 ت ألباناأربع نسوة وجدة وستة أخوة ألم وتسع أخو مثالهان 

                              
 صورة ذلكان  (1)

 5100 17عالت إىل12 
 225//900 3 1/4 أربع نسوة

 50//600 2 1/6 اثنتا عشر جدة
 24//1200 4 1/3 مخسون أختاً ألم

   40//2400 8 2/3 أختاً ألبستون 
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مضروب له يف ستة املسألة تص  من ستمائة واثن عشر من له ش ء من أصل املسألة 
أن ثني يكن مائة ومثانية لكل امرأة س عة وعشرون فإذا أردت ثني فللنسوة ثالثة يف ستة وثالوثال

عدد النسوة ثلث   ة بني عدد النسوة وعدد اإلخوة فتجدنصيب كل أخ ألم فانظر النس تعرف 
شر مث انظر عدد اإلخوة فاضرب نصيب املرأة وهو س عة وعشرون يف ثلث  واحد يكن مثانية ع

النس ة بني سهام اإلخوة وسهام النسوة من أصل املسألة فتجد للنسوة ثالثة ولألخوة أربعة 
ث مرة فاضرب الثمانية عشر يف واحد وثلث يكن أربعة ألربعة من الثالثة مثلها مرة وثلفا

 وعشرين وهو نصيب كل أخ.

وة وعدد األخوات فإذا أردت أن تعرف ما لكل أخت ألب فانظر النس ة بني عدد النس
فتجد النسوة أربعة أتساع األخوات فاضرب نصيب املرأة وهو س عة وعشرون يف أربعة أتساع 
واحد يكن اثن عشر مث انظر النس ة بني سهام األخوات وسهام النسوة فتجد للنسوة ثالثة 

ثنني ثن عشر يف اب اإلولألخوات مثانية أسهم وهو مثل سهام النسوة مرتني وثلث  مرة فاضر 
  ثني وذلك نصيب كل أخت.وثلثني يكن اثنني وثال

أن تعرف نصيب اجلدة فتجد عدد النسوة أربعة أمثال اجلدة فاضرب  (1) [/أردتفإذا 
نصيب املرأة يف أربعة يكن مائة ومثانية وجتد سهام اجلدة ثلث  سهام النسوة فاضرب املائة 

 .(2)والثمانية يف ثلث  واحد يكن اثنني وس عني وذلك نصيب اجلدة

                              
من هذا  95يُنظران ص  ( وه  مفقودة من أ.9( ساقطة من أ واملث ت كما يف ب، َو ج، والذي يظهر أهنا اللوحة رقم )1)

 الكتاب.

 صورة ذلكان  (2)
 612 17عالت إىل12 

 27//108 3 1/4 أربع نسوة
 72 2 1/6 جدة

 24//144 4 1/3 ستة أخوة ألم
 32//288 8 2/3 تسع أخوات ألب
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 ذكر اخلالف:
 باب 

 (ما تفرد به عبد اهلل بن عباس)

أبو احلسنيان انفرد ع د هللا بن ع اس عن الصحابة خبم  مسائل وصحت الرواية عنه قال 
 فيها. وروي عنه أشياء بعد ذلك شاذة.

فاملسألة األوىلان قوله يف  وج وأبوين للزوج النصف، ولألم ثلث مجيع املال، وال اق  
 .(3)، وذُكر عن معاذ حنوه، وبه نقول(2). وبه قال شري ، وداود(1)لألب

، (4)واملسألة الثانيةان قوله يف امرأة وأبوين للمرأة الربع، ولألم ثلث مجيع املال، وال اق  لألب
 ، وبه نقول.(6)، وداود، وعن معاذ حنوه(5)وبه قال شري ، وابن سريين

                              
 صورة ذلكان  (1)

 6 
 3 1/2  وج
 1 ب أب
 2 1/3 أم

 

( هو أبو سليمان داود بن عل  بن خلف األص هاين مث ال غدادي، إمام أهل الظاهر و أول من قال ابألخذ بظاهر 2)
(، 13/97هد. سري أعالم الن الء)270الكتاب والسنة وترك القياس والرأي والتأويل. وقد مات ب غداد سنة 

 (. 3/333األعالم)

(، مصنف ع دالر اق، كتاب الفرائض 6/242يف  وج وأبوين كم ه  ) يُنظران مصنف ابن أ  شي ة ، كتاب الفرائض، (3)
 (.9/260(، احمللل )10253)

 صورة ذلكان  (4)
 12 

 3 1/4  وجة
 5 ب أب
 4 1/3 أم

 

هد. هتذيب 110من أئمة التابعني، مات سنة ، حجة ثقة مالك، بن أن  موىل ال صري،( هو  مد بن سريين أبو بكر 5)
 (.4/606سري أعالم الن الء)(، 25/344الكمال)

(، مصنف ابن أ  شي ة، كتاب الفرائض، يف امرأة وأبوين 6/288يُنظران سنن ال يهق ، كتاب الفرائض، فرض األم ) (6)
(6/241.) 
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وروي عن عل  أيضاً أنه جعل لألم ثلث مجيع املال يف املسألتني مجيعاً، وهو أقي  علل ما 
، واملشهور عنه ثلث ما بق  بعد فرض الزوج والزوجة، وهو قول عمر، وعثمان (1)قال يف املشرّكة

 .(2)رض  هللا عنهم، وابن مسعود، و يد. وبه قال عطاء، واحلسن ومجهور الفقهاء

جب األم إال ثالثة من اإلخوة واألخوات فصاعداً. وحج ها ابثنني املسألة الثالثةان ال حي
 سعود رمحة هللا عليهم، وعامة الفقهاء.فصاعداً عمر، وعل ، و يد، وابن م

 .(3)املسألة الرابعةان ال جتعل األخوات عص ة مع ال نات، وبه قال داود

أّن معاذًا قضل ابليمن يف بنت  " (5)يقول به حىت أخله األسود بن يزيد (4)وكان ابن الزبري
 .(6)"حّ ، فرجع عن قوله وأخت جعل املال بينهما نصفني ورسول هللا 

، و يد، وابن مسعود، ومعاذ، وعامة الفقهاء جيعلوهنن عص ة (7)وكان عمر، وعل ، وعائشة
، أخلان بذلك  مد بن بكر، قالان أخلان أبو داود، ، وقد ُروي ذلك عن النّ  (8)مع ال نات

                              
(، وقال ال يهق ان احلسن بن عمارة مرتوك ،وروي من من 6/288يُنظران سنن ال يهق ، كتاب الفرائض، فرض األم ) (1)

 وجه أخر منقطع.
ومابعدها(، سنن ال يهق ، كتاب الفرائض، فرض  6/240تنظر هذه األاثر يف مصنف ابن أ  شي ة ، كتب الفرائض ) (2)

(، 6/170(، املغن)1/248(، هناية الزين )3/137(، شرح الزرقاين)029/146ومابعدها(، امل سوط 6/288األم )
 (.9/260احمللل)

 (.6/169(، املغن )2/26(،املهذب)2/257(، بداية اجملتهد)6/772يُنظران الدر املختار ) (3)
سنة  ( هو ع دهللا بن الزبري بن العوام، أول مولود ابملدينة يف عام اهلجرة، وقد بويع ابخلالفة واستمر تسع سنني وقُتل 4)

 (.3/363(، سري أعالم الن الء)3/1645هد. معرفة الصحابة)73

هد. 75، مات سنة رهعص يف الكوفة عامل كان.احلفاظ من فقيه، اتبع ،، النخع  أبو عمرو قي  بن يزيد بن سوداأل( 5)
 (.1/330(، األعالم)1/147(، جامع التحصيل)4/50السري)

 (.6/2479) 6360أخرجه ال خاري يف صحيحه ، كتاب الفرائض، ابب مرياث األخوات مع ال نات عص ة، برقم  (6)
وه  بنت ست   ( ه  أم املؤمنني عائشة بنت أ  بكر الصديق، من أفقه النساء ُتكىن أبم ع دهللا تزوجها رسول هللا7)

(، هتذيب 6/3392هد. معرفة الصحابة)58سنني، وبىن هبا وه  بنت تسع . وقد ماتت رض  هللا عنها سنة 
 (. 35/227الكمال)

(، إعانة 5/335(، االستذكار)1/258(، القوانني الفقهية )29/157(، امل سوط )6/236يُنظران ت يني احلقائق ) (8)
 (.6/164(، املغن 3/234الطال ني )
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، عن (3)وعن األعمش،(2)مسهر، قالان أخلان عل  بن (1)قالان أخلان ع د هللا بن عامر بن ُ رارة
، قالان جاء رجٌل إىل أ  موسل األشعري وسلمان بن (5)يل بن شرح يل، عن ُهز (4)  قي أ

لل نت النصف، وال اق  لألخت، "فسأهلما عن بنت  وبنت ابن وأخت ألب وأم، فقاالان  (6)ربيعة
لقد ضللت إذن وما "، فأاته الرجل فسأله وأخله بقوهلما، فقالان "ابن مسعود فإنه سيتابعنا تِ وأْ 
ان لالبنة النصف، والبنة االبن السدس من املهتدين، ولكن سأقض  فيها بقضاء النّ   أان

 . (7)"تكملة الثلثني، وما بق  لألخت لألب واألم

قال أبو احلسنيان ويش ه أن يكون أبو موسل وسلمان بن ربيعة رجعا عما أفتيا به؛ ألن يف 
 .(8)"ال تسألوين عن ش ء  وهذا احلل فيكم"أن أاب موسل ملا بلغه قول ع د هللا، قالان  اناحلديث

وكان إسحاق بن راهويه ال جيعلهن عص ة مع ال نات إذا كان للميت عص ة، فإن مل يكن 
 .(9)للميت عص ة جعلهن عص ة

عيل املسائل، ويُدخل النق  علل ال نات وبنات االبن ولألخوات واملسألة اخلامسةان ال يُ 
                              

، صدوق روى له مسلم وأبو داود، وكانت وفاته يف الكويف  مد أبو ، موالهم احلضرمل  رارة بن عامر بن هللا ع د ( هو1)
 (.5/238ذيب التهذيب). هتهد 237  سنة

. والفقه احلديث مجع ثقة، كان.  احلديث حفاظ من قاض،ان الكويف احلسن أبو ابلوالء، القرش  مسهر بن عل ( هو 2)
هد. 189. ومات سنة الستة الكتب يف أحاديث له. الكوفة إىل فرجع فيها وعم  أبرمينية، مث ابملوصل، القضاء وو 

 (.5/22األعالم)(، 1/290تذكرة احلفاظ)

( هو أبو  مد سليمان بن مهران األسدي الكاهل ، موالهم الكويف حافظ ثقة قارئ لكتاب هللا وعامل ابلفرائض، وقد 3)
 (.1/154(، تذكرة احلفاظ)4/302هد. الثقات)148مات سنة 

 120الفرائض، وقد ُتويف سنة، ثقة روى عن شع ة والثوري يف الكويف ، األودى قي  أبو ، ثروان بن الرمحن ع د ( هو4)
 (.6/138(، هتذيب التهذيب)1/443. رجال صحي  ال خاري)هد

 (الفرائض) يف  ثروان بن الرمحن ع د قي  أَبو عنه روىو  اأَلشعري موسل أاب  ع ،الكويف األودي ُشرح يل بن هزيل( 5)
 (.11/30(، هتذيب التهذيب)2/782رجال صحي  ال خاري)

. العراق وسكن الشام، فتوح شهد ،القضاة القادة، من ،جليل صحا ان ال اهل  يزيد بن ربيعة بن سلمان( هو 6)
 يف أرمينية غزو و  مث "ابلعراق اخلطاب بن لعمر قضل قاض أول هو"ان قتي ة ابن قال. الكوفة علل  عمر واستقضاه

 (3/111(، األعالم)3/1133هد. معرفة الصحابة )30سنة  فيها  واستشهد عثمان،  من

 ( .6/2477) 6355أخرجه ال خاري يف كتاب الفرائض،ابب مرياث ابنة ابن مع ابنة برقم ( 7)
  يُنظران التخريج السابق. (8)
 (.8/379(، التمهيد )9/256يُنظران احمللل ) (9)
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قال  مد بن احلنفية، و مد بن عل  بن احلسني، وداود  ، وبه(1)لألب واألم ولألخوات لألب
 .(2)وأهل الظاهر، وعن عطاء حنوه ،بن عل 

 .(4) ء، و يد، وع د هللا، وعامة الفقها(3)وأعال عمر، وعل ، والع اس بن ع د املطلب

رث األم بنتني النصف، واجلدة الثلث حيث توأما ما شّذ عنهان ماُحك  عنه أنه ورث اال
، وأنه قال يف أبوين وثالثة إخوةان (6)، وأّن ولد األم يقتسمون للذكر مثل حظ األنثيني(5)الثلث

، وأنه وّرث اإلخوة لألم (7)لألم السدس، ولإلخوة السدس الذي حج وا األم عنه، وال اق  لألب
 .(8)، وعن عمر حنوه"من ال ولد له" انمع األب، وهذا موافٌق ملا روي عنه أنه قال يف الكاللة

احفظوا عن أين مل أقل يف الكاللة شيئاً، ومل أقض يف اجلد "عمر أنه قال عند موتهان  وعن
القول "، وعن ابن ع اس قالان كنت آخر الناس عهداً بعمر رض  هللا عنه فسمعته يقولان "شيئاً 

 .(9)"ما قلت وما قلت، قالان الكاللة من ال ولد له وال والد

                              
ض، (، سنن ال يهق ، ابب العول يف الفرائ4/378) 7985يُنظر ان املستدرك علل الصحيحني، كتاب الفرائض ، برقم  (1)

 (.6/253) 12237برقم 
 (.29/161(، امل سوط )2/261(،بداية اجملتهد )9/256يُنظران احمللل )  (2)
 رسول قال .سالمواإل اجلاهلية يف قريش أكابر منان الفضل أبو مناف، ع د بن هاشم بن املطلب ع د بن الع اس( هو 3)

 واسع الرأي، سديد لقومه،  سناً  وكان. عمه وهو. "آابئ  بقية هذا وأوصلها، كفاً   قريش أجود"ان وصفه يف  هللا
 هاجر مث. املشركني أخ ار وسلم عليه هللا صلل هللا رسول إىل يكتب مبكة وأقام إسالمه، وكتم اهلجرة ق ل أسلم العقل،
هد. معرفة 32سنة  وقد تُويف .مكة فت  وشهد. الناس اهنزم حني ث ت ممن فكان( حنني) وقعة وشهد املدينة، إىل

 ( .3/262(، األعالم )4/2120الصحابة)

(، مطالب أوىل 2/28(، املهذب )8/379(، التمهيد )2/261( بداية اجملتهد )29/161يُنظران امل سوط )( 4)
 (.4/582النهل)

 (.2/262(، بداية اجملتهد)5/350يُنظر ان االستذكار )( 5)
 (.9/268يُنظران احمللل )( 6)
  (. 5/331(، االستذكار )3/10يُنظران أحكام القرآن للجصاص ) (7)
 (.6/280(، األحكام البن حزم )6/164(، املغن )5/355يُنظران االستذكار)( 8)
(، وال يهق  يف السنن يف كتاب الفرائض برقم 2/332)3187أخرجه احلاكم يف املستدرك يف تفسري سورة النساء برقم ( 9)

12058(6/225.) 
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، وُرِوي "مجع الناس أن الكاللة من ال ولد له وال والدوأ"ان (1)وعن سليم بن ع د هللا السلو 
، (3)، وعمر، وعل ، و يد، وابن مسعود، وابن ع اس، واحلسن، وقتادة(2)ذلك عن أ  بكر

، وبه قال أهل املدينة، وال صرة، (5)، و يد، والشع ، والنخع ، والزهري، واحلكم(4)وجابر
 .(6)والكوفة

وُروي ذلك عن ابن ع اس، وبه قال طائفة من ال صريني،  وقيلان الكاللة اسم للميت نفسه،
يقالان رجٌل كاللة إذا مل يكن له ولد وال والد، ورجٌل عقيم إذا مل يولد له، وعّنني إذا مل أيت 

 .(7)النساء، ويتيم إذا مل يكن له والد

وقد روي يف  ،(8)وقال أهل املدينة والكوفةان الكاللة اسم للورثة إذا مل يكن فيهم ولٌد وال والد
الكاللة رواايت كثرية، وتكّلم الناس يف اشتقاقها ومعناها من طريق اللغة، وقد تقصيناه يف 

 الكتاب اجلامع واقتصران يف هذا الكتاب علل ما حكيناه؛ ألنه كتاب إجيا .

وما حكيناه عن ابن ع اس من شذوذ الرواايت فمنه ما أتوله الراوي فغلط يف أتويله، ومنه 

                              
. داود أبو له روى الدرداء أم موىل ، هللا ع د بن سليم قيل و ، سليمان ا ه قيل ، الشامل األنصارى عمران أبو ( هو1)

 (12/166هتذيب التهذيب)

( هو أبو بكر الصديق ع دهللا بن عثمان بن عامر التميم  القرش  ولد بعد عام الفيل بسنتني وستة أشهر أول من أسلم 2)
 عشرين وقيل، وشيئا سنتني  الن  بعد اخلالفة و  العلماء كتب  يف مدونة جداً  كثرية  ائلهوفض ومناق همن الرجال 

 (. 5/267(، هتذيب التهذيب)3/447هد. معرفة الصحابة)13سنة  ، وقد ُتويف شهرا

 اللغة ومفردات العربية يف رأسا ابحلديث، علمه مع وكان( هوقتادة بن دعامة بن قتادة السدوس ، اتبع  ثقة حافظ، 3)
 (.5/189(، األعالم)5/269هد. سري أعالم الن الء)118وقد مات سنة  .والنسب العرب وأايم

 ،أ  منعن حداً أُ  وال بدراً  اشهد مل( هو جابر بن ع دهللا بن عمرو اخلزرج  األنصاري، صحا  مكثر حافظ، وقد قالان "4)
(، 3/189هد. سري أعالم الن الء)78سنة  ". وقد تُويف قط غزوة يف  هللا رسول عن أختلف مل ع دهللا قتل فلما

 (.2/37هتذيب التهذيب)

 بن وسعيد وائل  أو  شري  القاض عن حدث( احلكم بن عتي ة الكويف اتبع  ثقة تفقه علل النخع ، وقد و  القضاء، 5)
".ولد وات اع سنة صاحب فقيه ث ت ثقة"ان العجل وقال  .وآخرون وشع ة و اع واأل مسعر عنهوروى  .غريهمو  ج ري
 (.2/372(، هتذيب التهذيب)5/208(، سري أعالم الن الء)3/23هد . أخ ار القضاة)115هد ومات سنة 50سنة 

 (.5/355يُنظران االستذكار)( 6)
 (.6/163يُنظران املغن )( 7)
  (.6/229(، حتفة األحوذي)6/142(، امل دع)29/153يُنظران امل سوط) (8)
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  الرواية عنه فيها وال تتصل، ومنه ما روي عنه خالفه، وقد حكينا األلفاظ والرواايت ما ال تص
احملفوظة عنه يف الكتاب اجلامع، وبّينا غلط املتأول والراوي وفساد كّل قول  من ذلك، فال يُظّن 

 اببن ع اس مثل هذه األقاويل مع ظهور فسادها وإمجاع األمة علل خالفها. 

ضرب وين وأخوين من أمان لألم الثلث، ويُ ن الكاللة من ال ولد له يف أبوقال من روى عنه أ
ألب ابلثلثني فتص  من تسعة أسهم، ال اق  بفرضها وهو الثلث، وُيضرب للألخوين لألم يف 

. ويش ه هذا تفسريًا من الراوي، ومداره علل (1)لألم ثالثه، ولألب أربعة، ولألخوين سهمان
عن ابن ع اس، والقياس خبالفه، أال ترى أنه لو خلفت  وجاً  طاووس، وهذا عندان غري اثبت

وأبوين وأخوين ألمان فلو أعط  الزوج، واألم الثلث، ل ق  السدس، فلو تضارب فيه األب 
األب أقل من السدس، ومعلوٌم أنه ال ينق  مع الولد من السدس فكيف   ّ واألخوات خلَ 

يورث اإلخوة لألب واألم مع اجلد، فكيف ينقصه اإلخوة من ذلك؟ ومعلوٌم من قوله أنه ال 
 يورث ولد األم مع األب؟ فهذا ال معىن له.

  سا ل  ن هذا الباب:

 وج وأبوانان للزوج النصف ثالثة أسهم، ولألم ثلث ما بق  سهٌم، وال اق  لألب وهو 
 سهمان، يف قول عمر، وعثمان، وعل ، و يد، وع د هللا.

الروايتني عن عل ان لألم ثلث مجيع املال، وللزوج ويف قول ابن ع اس، وشري ، وإحدى 
 .(2)النصف، وال اق  لألب وهو السدس، وبه نقول

                              
 صورة ذلكان  (1)

 9 
 4 ثلثا ال اق  أب
 3 1/3 أم

 2 ثُلث ال اق  أخوان ألم
 
 صورة ذلكان  (2)

 6 يف قول ابن ع اس 6 يف قول اجلمهور
 3 1/2 3 1/2  وج
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سهم من أربعة، ولألم ثلث ما بق  وهو سهٌم، وال اق  لألب  (1)/امرأٌة وأبوانان للمرأة الربع
 يف قول عمر، وعثمان وعل ، و يد، وابن مسعود.

ل  وقول شري  وابن سريينان للمرأة الربع، ولألم ويف قول ابن ع اس وإحدى الروايتني عن ع
 .(2)ثلث مجيع املال، وال اق  لألب، وبه نقول

 وج وأبوان وأخوانان للزوج النصف، ولألم السدس، وال اق  لألب يف قول عمر، وعثمان، 
 وعل ، و يد، وابن مسعود، والفقهاء.

 .(3)  لألبوقول ابن ع اسان للزوج النصف، ولألم ثلث مجيع املال، وال اق

 وج وأم وأخت ألم وأخت ألب وأمان للزوج النصف، ولألم السدس، ولألخت لألم 
السدس، ولألخت لألب واألم النصف، عالت إىل مثانية قول عامة الصحابة، إال ابن ع اس، 
فإنه جيعل للزوج النصف، ولألم الثلث، ولألخت لألم السدس، وسقطت األخت لألب واألم، 

إال أن يص  ما روي عنه يف التشريك فيشرك بينهما يف  (4)قياس قوله فهذا هو الصحي  من

                                                                                       
 1 ال اق  2 ال اق  أب
 2 1/3 1 ال اق  1/3 أم

 

 . 10( هناية اللوحة رقم 1)

 صورة ذلكان  (2)
 12 يف قول ابن ع اس 4 يف قول اجلمهور

 3 1/4 1 1/4  وجة
 5 ال اق  2 ال اق  أب
 4 1/3 1 ال اق  1/3 أم

 

 صورة ذلكان  (3)
 6 يف قول ابن ع اس 6 يف قول اجلمهور

 3 1/2 3 1/2  وج
 1 ال اق  2 ال اق  أب
 2 1/3 1 1/6 أم

 x  x  أخوان
 

 صورة ذلكان  (4)
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السدس، وقيل علل قياس قوله أن السدس بني األختني علل أربعة علل قدر سهامهما، لألخت 
 لألم ربعها، ولألخت لألب واألم ثالثة أرابعها، وهذا غلٌط علل قوله ويلزمه القول ابلعول.

للمرأة الربع، ولألخت لألم السدس، ولألخت لألب واألم امرأة وثالث أخوات متفرقاتان 
النصف، ولألخت لألب السدس، عالت إىل ثالثة عشر يف قول سائر الصحابة، إال ابن ع اس 
فإنه جيعل للمرأة الربع، ولألخت لألم السدس، ولألخت لألب واألم النصف، وي قل سهٌم 

ان للمرأة الربع، ولألخت لألم السدس، . وقيل فيه(1)لألخت لألب وهذا هو الصحي  علل قوله
وي قل س عة بني األخت لألب واألم واألخت لألب علل أربعة علل قدر سهامهما. وقيل فيهان 
للمرأة الربع، وال اق  بني األخوات علل مخسة علل قدر سهامهن، وهذا غلٌط علل قياس قوله، 

 إال أنه قد قيل فنحكيه وخنل بفساده ال يغرت به.

م وثالث أخوات متفرقاتان للمرأة الربع، ولألم السدس، ولألخت لألم السدس، امرأٌة وأ
ولألخت لألب واألم النصف، ولألخت لألب السدس عالت إىل مخسة عشر يف قول 
الصحابة، إال ابن ع اس فقد قيل علل قياس قولهان للمرأة الربع، ولألم السدس، ولألخت لألم 

وقيل علل قياس قولهان ال اق  وهو مخسة أسهم بني  .(2)السدس، وال اق  لألخت لألب واألم

                                                                                       
 6 يف قول ابن ع اس 8 يف قول عامة الصحابة

 3 1/2 3 1/2  وج
 2 1/3 1 1/6 أم

 1 1/6 1 1/6 أخت ألم

 x x 3 1/2 أخت ألب وأم

 
 صورة ذلكان (1)

 12 يف قول ابن ع اس 13 يف قول سائر الصحابة 
 3 1/4 3 1/4 امرأة

 6 1/2 6 1/2 أخت شقيقة
 1 ال اق  2 1/6 أخت ألب
 2 1/6 2 1/6 أخت ألم

  
 صورة ذلكان (2)
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األخت لألب واألم واألخت لألب علل أربعة. وقيلان للمرأة الربع، ولألم السدس، وال اق  بني 
 األخوات علل مخسة أسهم علل قدر سهامهّن.

 وج وأم وابنة وابنة ابنان للزوج الربع، ولألم السدس، ولل نت النصف، وال اق  ل نت االبن 
 (2)، وروى محزة الزايت(1)قول ع د هللا بن ع اس، ويف قول عامة الصحابة ل نت االبن السدس يف

، عن عطاء، عن ابن ع اسان للزوج الربع، ولألم السدس، وال اق  بني ال نت (3)عن ابن جريج
 وبنت االبن علل أربعة، فإن صّحت هذه الرواية عنه لزمه القول ابلعول.

ابنان للزوج الربع، ولألبوين السدسان، وال اق  لالبنة علل قياس قول   وٌج وأبوان وابنة وابنة
ع د هللا بن ع اس. وقيلان إن ال اق  بني ال نت وبنت االبن علل أربعةان لل نت ثالثة أرابعه، 

 .(4)وربعه ل نت االبن
                                                                                       

 12 ع اسيف قول ابن  15 يف قول سائر الصحابة 
 3 1/4 3 1/4 امرأة
 2 1/6 2 1/6 أم

 5 ال اق  6 1/2 أخت شقيقة
 x  2 1/6 أخت ألب

 2 1/6 2 1/6 أخت ألم
  

 صورة ذلكان (1)
 12 يف قول ابن ع اس 13 يف قول سائر الصحابة 
 3 1/4 3 1/4  وج
 2 1/6 2 1/6 أم
 6 1/2 6 1/2 ابنة

 1 ال اق  2 1/6 ابنة ابن
 

محزة بن ح يب بن عمارة بن إ اعيل التيم  الزايت، أحد القراء الس عة كان من موا  تيم؛ فنسب إليهم. وقد ( هو 2)
 (.6/288(، هتذيب التهذيب)7/90هد. سري أعالم الن الء)156مات حبلوان سنة 

 وهو. عصره يف احلجا  أهل مإما كان.  املك  احلرم فقيهان خالد وأبو الوليد أبو جريج، بن العزيز ع د بن امللك ع د( هو 3)
 لكنه ث تا، كان"ان الذه  قال. والوفاة املولد مك . قريش موا  من أ، روم . مبكة العلم يف التصانيف صنف من أول

(، 6/325سري أعالم الن الء) د.أه للهجرة ومائة مخسني سنة وقيل وأربعني تسع سنة وتُويف مثانني سنة لدقد و "، يدل 
 (.2/670هداية القاري)(، 4/160األعالم)

 صورة ذلكان (4)
 12 وقيل يف قياس قوله 12 علل قياس قول ابن ع اس 
 3 1/4 3 1/4  وج
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 وج وأم وأخوان ألمان للزوج النصف، ولألم السدس، ولألخوين لألم الثلث قول عامة 
وقيل يف قياس قول ابن ع اسان للزوج النصف، ولألم الثلث، وال اق  لألخوين من الصحابة. 

، وهذا نقٌض ألصله؛ ألنه كان يُدخل النق  علل من يصري عص ة يف حال  ما، ولي  (1)األم
ولد األم ممن يرث ابلتعصيب. وقيلان حيتمل أن حتجب األم يف هذا املوضع فيصري قوله كقول 

 سائر الصحابة.
أبوان وابنة وابنة ابنان للمرأة الثمن، ولألبوين السدسان، ولل نت النصف، وال اق  امرأة و 

ل نت االبن، قول ابن ع اس، وقيل علل قولهان للمرأة الثمن، ولألبوين السدسان، وال اق  بني 
 .(2)ال نت وبنت االبن علل أربعة

ختني لألم  وج وأم وأختان ألم وأخت ألب وأمان للزوج النصف، ولألم السدس، ولأل
الثلث، ويسقط األخت لألب واألم، قياس قول ابن ع اس، إال أن يث ت عنه التشريك، فيشرك 
ولد األم يف الثلث، وقيل علل قياسه أّن الثلث بني األختني لألم واألخت لألب واألم علل 
مخسة ثالثة أمخاسه لألخت لألب واألم، ومخساه لألختني لألم، ويف قول عامة الصحابة 

                                                                                       
 2 1/6 2 1/6 أب
 4 1/6 2 1/6 أم
 أرابعثالثة  3 ال اق  5 ال اق  بنت
 ربع ال اق  x x ابنة ابن

  

 صورة ذلكان (1)
 12 يف قول ابن ع اس 12 يف قول سائر الصحابة 
 6 1/2 6 1/2  وج
 4 1/3 2 1/6 أم

 2 ال اق  4 1/3 أخوان ألم
  

 صورة ذلكان (2)
 24 وقيل يف قياس قوله 24 علل قياس قول ابن ع اس 
 3 1/8 3 1/8  وجة
 4 1/6 4 1/6 أب
 4 1/6 4 1/6 أم
 أرابع3 ال اق  12 1/2 بنت
 ربع ال اق  1 ال اق  ابنة ابن
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 .(1)ت لألب واألم النصف، وتعول إىل تسعةلألخ

 وج وجدة وست أخوات متفرقاتان للزوج النصف، وللجدة السدس، ولألختني لألم 
الثلث، وسقط ال اقون يف الصحي  من قول ع د هللا بن ع اس، إال أن يث ت عنه التشريك، 

اسه أّن الثلث بني ، وقيل علل قي(2)فيكون الثلث بني ولد األم واألختني لألب واألم ابلسوية
األختني لألم واألختني لألب واألم علل ثالثة أسهم علل قدر سهامهّن، وتص  من مثانية عشر، 
للزوج تسعة، وللجدة ثالثة، وت قل ستة ثلثاه لألختني لألب واألم وهو أربعة، وسهمان لألختني 

 لألم، وهذا غلٌط علل قوله.

 األم الثلثان، وتعول إىل عشرة.ويف قول سائر الصحابة يكون لألختني لألب و 

بنت وأخت ألب وعمان لل نت النصف، وال اق  لألخت، يف قول عامة الصحابة، إال ابن 
 .(3)ع اس فإنه جعل ال اق  للعم

                              
 صورة ذلكان (1)

 يف قول عامة الصحابة وقيل يف قياس قوله ابن ع اسقياس قول  
 1/2 1/2 1/2  وج
 1/6 1/6 1/6 أم

 1/3 مُخسا الثلث 1/3 أختان ألم
 1/2  الثلثثالثة أمخاس  x أخت شقيقة

  

 صورة ذلكان (2)
 يف قول عامة الصحابة وقيل يف قياس قوله قول ابن ع اس 
 1/2 1/2 1/2  وج
 1/6 1/6 1/6 جدة
 1/3 بينهن ابلسوية 1/3 1/3 ألم أختان

 x 2/3 أختان شقيقتان
 x x x أختان ألب

  

 صورة ذلكان (3)
 يف قول ابن ع اس يف قول عامة الصحابة 
 1/2 1/2 بنت

 x ال اق  أخت ألب

 ال اق  x عم
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بنت وأخ وأختان لل نت النصف، وال اق  بني األخ واألخت للذكر مثل حظ األنثيني، يف قول 
 ع اس ال اق  لألخ دون أخته، ولي  بصحي .. وقد قيلان علل قياس قول ابن (1)اجلميع

بنت وأخت ألب وأم وأخ ألبان لل نت النصف، وال اق  لألخت، قول الصحابة، إال ابن ع اس 
 .(2)فقد قيل يف قياس قولهان ال اق  لألخ لألب، وقيل ال اق  بينهما للذكر مثل حظ األنثيني

ابنتان وأخت ألب وأم وأخ وأخت ألبان لالبنتني الثلثان، وال اق  لألخت لألب واألم، 
لألخ قول الصحابة، وقد قيل علل قياس قول ابن ع اس ثالثة أقاويل، أحدهاان أن يكون ال اق  

لألب، والثاينان أن يكون بينه وبني األخت لألب للذكر مثل حظ األنثيني، والثالثان أن يكون بني 
 .(3)األخت لألب واألخت لألب واألم للذكر مثل حظ األنثيني، وهو الصحي األخ و 

                              
 صورة ذلكان (1)

 يف قول اجلميع 
 1/2 بنت
 أخت ال اق  للذكر مثل حظ األنثيني أخ

  

 صورة ذلكان (2)
 وقيل يف قول ابن ع اس يف قول عامة الصحابة 
 1/2 1/2 1/2 بنت

ال اق  بينهما للذكر مثل  x ال اق  أخت ألب وأم
 ال اق  x أخ ألب حظ األنثيني

  

 صورة ذلكان (3)
 يف قول ابن ع اس ثالثة أقاويل يف قول عامة الصحابة 
 1/2 1/2 1/2 2/3 ابنتان

ال اق  بني األخ واألختني   x x ال اق  أخت شقيقة
ال اق  بينهما للذكر  ال اق  x أخ ألب للذكر مثل حظ األنثيني

 x x أخت ألب مثل حظ األنثيني
  



 اإلجياز يف الفرائض 

 
111 

 باب

د به ابن مسعود)
ّ
 (ما تفر

كان ع د هللا حيجب الزوج والزوجة واألم ابلكفار والع يد والقاتلني، وال يورثهم، وبه قال أبو 
، وعن احلسن (4)"حيجب القاتل وال يرث"عن احلسن قالان  (3)، روى عن يون (2)، وداود(1)ثور

بن صاحل حنوه، الشع  عن ع د هللا أنه كان حيجب ولد األم أيضًا هبم، وإبراهيم عنه أنه كان 
، (6)من فرض إىل فرض  كالزوج والزوجة واألم وال يسقط هبم أحدًا عن املرياث (5)/حيجب هبم

 أيضًا أنه ، وعن إبراهيم عن ع د هللا(7)وروي أنه أسقط مجيع األخوات ابلولد املشرك والع د
، وروي (8)أسقط األخت لألب واألم ابلولد اململوك، والقاتل، والكافر، ومل ُيسقط هبم ولد األم

 .(9)أنه أسقط اجلدة ابألم اململوكة

 .(10)وكان عمر وعل  و يد وابن ع اس وسائر الفقهاء ال حيج ون إال ابحلر املسلم غري القاتل

                              
هد. 240( هو أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أ  اليمان الكل  ال غدادي الفقيه صاحب الشافع  ثقة، مات سنة 1)

 (.3/512احلفاظ)(، تذكرة 8/74الثقات)

(، 2/266(، بداية اجملتهد)2/449يُنظران ا اثر عنه رض  هللا عنه يف سنن الدارم  ،ابب اململوكني وأهل الكتاب ) (2)
  (.6/176،177(، املغن)13/56الذخرية)

 موىل القرشل يزيد أبو األيلل ، النجاد أىب بن مشكان بن يزيد بن يون  يقال و النجاد أىب بن يزيد بن يون  ( هو3)
، قال الذه  ان"أحد األث ات"، وقد روى له ال خاري وأصحاب السنن، وكانت وفاته سنة سفيان أىب بن معاوية
 (2/818(، رجال ال خاري)6/297هد. سري أعالم الن الء)159

 (.6/280)31401رواه ابن أ  شي ة يف املصنف، ابب القاتل اليرث شيئاًبرقم ( 4)
 . 11 ( هناية اللوحة رقم5)

(، وع دالر اق يف املصنف ، ابب من ال 6/252رواه ابن أ  شي ة يف املصنف ، ابب من كان حيجب هبم وال يورثهم )( 6)
 (.10/279حيجب )

  (.13/57يُنظران الذخرية ) (7)
 يُنظران املصدر السابق.( 8)
 يُنظران املصدر السابق.( 9)
(، مصنف ابن أ  شي ة، 10/279ع دالر اق، ابب من ال حيجب )يُنظران ا اثر عنهم رض  هللا عنهم يف مصنف ( 10)

 (.6/251ابب يف اململوك وأهل الكتاب من قال ال حيج ون وال يورثون )
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ال نات الثلثني، فال اق  ل ن االبن دون أخواهتم، وإذا إذا استكمل "وكان ع د هللا يقولان 
، وبه قال أبو ثور، (1)"استكمل األخوات لألب واألم الثلثني، فال اق  لإلخوة لألب دون أخواهتم

حنوه، ووافقه داود يف ولد االبن مع ال نات، وخالفه يف األختني لألب واألم  (2)وعن علقمة
 .(3)ول عل  و يدواإلخوة واألخوات لألب، فقال بق

وكان عمر وعل  و يد وابن ع اس وعامة الفقهاء جيعلون ال اق  بني الذكور واإلانث للذكر 
 .(4)مثل حظ األنثيني

وعن احلسن يف أختني ألب وأم وأختني من أبان لألختني لألب واألم الثلثان، وال اق  
 . (5)لألختني لألب

طا ا علل أهنما أقرب من حضر ال علل ني، أو أعل أبو احلسنيان لعلهما كانتا موالتقا
صب امليت، ومن كان أيخذ معه ث، كما روي عن عمر أنه وّرث من يغصب بغس يل املريا

، (8)(، واملوىل  ن أسفل(7)وّرث أهل قرية امليت) ان، وكما ُروي أّن الن  (6)العطاء، واجلار
، وأّن خزاعياً مات (9)(احلبشةأعطوا  رياثه ملن ههنا  ن  سلمي )ان  وأّن ح شياً مات، فقال

. (1) (أعطوه الكبري  ن خزاعة)ان  فلم جيدوا، فقال (انظروا ذا رحم  )ان  وال وارث له، فقال

                              
 (.13/57يُنظران الذخرية )( 1)
هد. سري أعالم 62( هو علقمة بن قي  بن ع د هللا النخع  الكويف، فقيه عابد اتبع  ثقة، وقد مات سنة 2)

 (.4/248(، األعالم)4/53الن الء)

 (.5/326،336يُنظران االستذكار )( 3)
قال ابن قدامةان وهذه اجلملة جممع عليها بني علماء األمصار إال ماكان من خالف ابن مسعود ومن ت عه لسائر ( 4)

 (. 6/168الصحابة والفقهاء. املغن )
 (.9/269يُنظران احمللل)( 5)
 (.6/297) 31590صنف يف الرجل ميوت وال يعرف له وارث برقم رواه ابن أ  شي ة يف امل( 6)
 (.6/297) 31589رواه ابن أ  شي ة يف املصنف يف الرجل ميوت وال يعرف له وارث برقم ( 7)
 (.6/297) 31590رواه ابن أ  شي ة يف املصنف يف الرجل ميوت وال يعرف له وارث برقم ( 8)
 (6/242الفرائض، اب مبا جاء يف املوىل من أسفل)رواه ال يهق  يف السنن يف كتاب ( 9)
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ل من مل يُوِرث ذوي األرحام توريثه اخلال والعمة كأهنما أقرب من حضر وِ ؤ يُ . وعلل هذا املعىن (1)
 وأنه مات ال وارث له فجعله اإلمام حيث يراه.

هللا يقول يف بنت وبنات ابن وبن ابنان لل نت النصف، وال اق  بني ولد االبن وكان ع د 
للذكر مثل حظ األنثيني، إال أن يزيد املقا ة بنات االبن علل السدس فيفرض هلّن السدس 
وجيعل ال اق  ل ن االبن، ولذلك يقول يف أخت  ألب وأم وإخوة وأخوات ألب جيعل لألخوات 

 .(3)، وبه قال أبو ثور(2)قا ة أو السدسمن األب األقل من امل

وكان عمر وعل  و يد وابن ع اس وعامة الفقهاء جيعلون ال اق  بني الذكور واإلانث للذكر 
 مثل حظ األنثيني.

  سا ل  ن هذا الباب:

 وٌج وأبوان وابن مشركان للزوج النصف، ولألم ثلث ال اق ، وال اق  لألب يف قول عمر 
ابن ع اس وإحدى الروايتني عن عل ان لألم ثلث مجيع املال، ويف قول ابن وعل  و يد، ويف قول 

 .(4)مسعودان للزوج الربع، ولألم السدس، وال اق  لألب

                              
ان وقيل(، 3/124وأبو داوود يف ابب مرياث ذوي األرحام )، (4/84،85رواه النسائ  يف ابب توريث ذوي األرحام)( 1)

شيخ وقال حي  بن  انفيه نظر، وقال أبو  رعة الرا ي انجليل بن أمحر لي  ابلقوي واحلديث منكر، وقال املوصل "
 (. 8/81(، )6/238. حتفة األحوذي )"كويف ثقة  انمعني

 (.2/448رواه الدارم  يف كتاب الفرائض، ابب يف اإلخوة واألخوات والولد وولد الولد )( 2)
 (.5/328(، االستذكار )5/65يُنظران تفسري القرط  )( 3)
 صورة ذلكان  (4)

 يف قول ان ع اس يف قول ابن ع اس يف قول عمر وعل  و يد 
 1/4 1/2 1/2  وج
 ال اق  ال اق  ال اق  أب
 1/6 1/3 ال اق  1/3 أم

 x x x ابن مشرك
 



 اإلجياز يف الفرائض 

 
114 

 وٌج وأبوان وأخوان أحد ا مملوكان للزوج النصف، ولألم السدس، وال اق  لألب يف قول 
 .(1)ق لها ع دهللا ابن مسعود، ويف قول عمر وابن ع اس ومن اتبعهما كاملسألة

أم وست أخوات متفرقات وامرأاتن إحدا ا مملوكة وابن نصراين وعمان للمرأة احلرة الثمن، 
ولألم السدس، ولألختني لألب واألم الثلثان، ولألختني لألم الثلث، وتعول إىل إحدى وثالثني 

ألخوات، يف قول ابن مسعود، وُروي عنهان للمرأة الثمن، ولألم السدس، وال اق  للعم، وتسقط ا
وروى الشع  عنهان للمرأة الثمن، ولألم السدس، ولألختني لألب واألم الثلثان، وال اق  للعم، 

 .(2)ويسقط ولد األم

 وٌج وجدة وأخوان ألم وعم وأبوان مملوكان وابن قاتلان للزوج الربع، وللجدة السدس، 

                              
 صورة ذلكان  (1)

 يف قول ان ع اس يف قول ابن ع اس يف قول عمر وعل  و يد 
 1/4 1/2 1/2  وج
 ال اق  ال اق  ال اق  أب
 1/6 1/3 ال اق  1/3 أم

 x x x أخوان أحد ا مملوك
 
 صورة ذلكان  (2)

 ويف رواية أخرى ويف رواية عنه قول بن مسعوديف  
 1/6 1/6 1/6 أم

 1/8 1/8 1/4  وجة حرة
 x x x  وجة مملوكة
 x 2/3 2/3 أختان شقيقتان
 x x x أختان ألب

 x x 1/3 أختان ألم

 x x x أبن نصراين

 ال اق  ال اق  x عم

 



 اإلجياز يف الفرائض 

 
115 

واية الشع ان للزوج الربع، ولألخوين الثلث، وال اق  للعم، يف رواية النخع  عن ع د هللا، ويف ر 
 .(1)وللجدة السدس، وال اق  للعم، وُروي عنهان للزوج الربع، وال اق  للعم

ابنتان وابنة ابن وابن ابنان لالبنتني الثلثان، وال اق  بني ولد االبن للذكر مثل حظ األنثيني، 
 .(2)يف قول الصحابة، إال ابن مسعود، فإنه جعل ال اق  البن االبن دون أخته

بنت وبنت ابن وابن ابن ابن وبنت ابن ابنان لل نت النصف، ول نت االبن السدس، وال اق  
بني ولد ابن االبن للذكر مثل حظ األنثيني، يف قول الصحابة إال ابن مسعود فإنه جعل ال اق  

 .(3)البن ابن االبن وحده

                              
 صورة ذلكان  (1)

 أخرىويف رواية  ويف رواية عنه يف قول بن مسعود 
 1/4 1/4 1/4  وج
 x 1/6 1/6 جدة

 x x 1/3 أخوان ألم
 ال اق  ال اق  ال اق  عم

 x x x أب مملوك

 x x x أم مملوكة

 x x x ابن قاتل
 

 صورة ذلكان  (2)
 يف قول ابن مسعود يف قول مجهور الصحابة 
 1/4 2/3 ابنتان
 ال اق  للذكر مثل حظ األنثيني ابنة ابن

 
x 

 ال اق  ابن ابن
 

 صورة ذلكان  (3)
 يف قول ابن مسعود يف قول مجهور الصحابة 
 1/4 1/2 بنت

 x 1/6 بنت ابن

 ابن ابن  ابن
 ال اق  للذكر مثل حظ األنثيني

 ال اق 
 x بنت ابن ابن
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لألخ واألخت أختان من أب وأم وأخ وأخت ألبان لألختني لألب واألم الثلثان، وال اق  
لألب للذكر مثل حظ األنثيني يف قول الصحابة إال ابن مسعود فإنه جعل ال اق  لألخ دون 

 .(1)أخته

                              
 صورة ذلكان  (1)

 يف قول ابن مسعود يف قول مجهور الصحابة 
 2/3 2/3 أختان شقيقتان
 مثل حظ األنثيني ال اق  للذكر أخ ألب

 
 ال اق 

 x أخت ألب
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 باب
 (باب اإلضرار) :ويسمى (،اعتبار املقامسة يف قول عبد اهلل)

 ان(1)قال أبو احلسنيان املسائل اليت يراع  فيها ع د هللا املقا ة والسدس مخ ٌ 

ما بق ، أو نصفاً وسدساً وما بق ، أو نصفاً ورُبعاً وما بق ، أو نصفاً إما أن يكون نصفاً و 
 ومُثناً وما بق ، أو نصفاً وسدساً ومثناً وما بق ، وما عدا هذه فال خالف فيها.

، أو أخت ألب وأم (2)فإذا كانت املسألة نصفًا وما بق ، مثلان بنت وبنات بن وبن ابن
ث مثل عدد الذكور فاملقا ة والسدس سواء، وال خالف ان فمىت كان عدد اإلان(3)وأخوات ألب

فيها، فإن كان عددهن أكثر من عدد الذكور فالسدس أضّر هبن، وإن كان عددهن أقل من 
 عدد الذكور فاملقا ة أقل من السدس وال خالف فيها حينئذ .

                              
  (6/167يُنظران املغن ) (1)
 صورة ذلكان  (2)

 1/2 بنت
مىت كان عدد اإلانث مثل عدد الذكور فاملقا ة والسدس  بنات ابن

سواء، وال خالف فيها، فإن كان عددهن أكثر من عدد 
الذكور فالسدس أضّر هبن، وإن كان عددهن أقل من عدد 

 فاملقا ة أقل من السدس وال خالف فيها حينئذ  الذكور 
 بن ابن

 

 صورة ذلكان  (3)
 1/2 أخت ألب
مىت كان عدد اإلانث مثل عدد الذكور فاملقا ة والسدس  إخوة ألب

سواء، وال خالف فيها، فإن كان عددهن أكثر من عدد 
الذكور فالسدس أضّر هبن، وإن كان عددهن أقل من عدد 

 أقل من السدس وال خالف فيها حينئذ   الذكور فاملقا ة
 أخوات ألب
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، أو أم (1)وإذا كانت املسألة نصفًا وسدسًا وما بق ، مثلان أم وبنت وبنات ابن وبن ابن

ان فمىت كان عدد اإلانث مثل عدد الذكور فاملقا ة والسدس (2)وأخت ألب وأم وإخوة وأخوات ألب

 سواء، وال خالف فيها، وإن كان عددهن أكثر من مثل  عدد الذكور فاملقا ة أضر هبن.

 ، أو امرأة (3)وإذا كانت نصفًا وربعًا وما بق ، مثلان  وج وبنت وبنات ابن وبن ابن

 

                              
 صورة ذلكان  (1)

 1/6 أم
 1/2 بنت

مىت كان عدد اإلانث مثل عدد الذكور فاملقا ة والسدس  بنات ابن
سواء، وال خالف فيها، فإن كان عددهن أكثر من عدد 
الذكور فالسدس أضّر هبن، وإن كان عددهن أقل من عدد 

 أقل من السدس وال خالف فيها حينئذ  الذكور فاملقا ة 
 بن ابن

 

 صورة ذلكان  (2)
 1/6 أم

 1/2 أخت شقيقة
مىت كان عدد اإلانث مثل عدد الذكور فاملقا ة والسدس  إخوة ألب

سواء، وال خالف فيها، فإن كان عددهن أكثر من عدد 
الذكور فالسدس أضّر هبن، وإن كان عددهن أقل من عدد 

 أقل من السدس وال خالف فيها حينئذ   الذكور فاملقا ة
 أخوات ألب

 

 صورة ذلكان  (3)
 1/2 بنت

فمىت كان اإلانث أربعة أمثل الذكور فاملقا ة والسدس سواء،  بنات ابن
وإن كن أكثر فالسدس أضر هبن، فإن كن أقل فاملقا ة أضر 

 هبن.
 بن ابن
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ان فمىت كان اإلانث أربعة أمثل الذكور فاملقا ة والسدس (1)ألب وأم وإخوة وأخوات ألب وأخت

 سواء، وإن كن أكثر فالسدس أضر هبن، فإن كن أقل فاملقا ة أضر هبن.

وإذا كانت نصفًا وسدسًا ومثنًا وما بق ، مثلان امرأة وبنت وأم وبنات ابن وبن ابن، فمىت  
كور فاملقا ة والسدس سواء، وإن كّن أكثر فالسدس أضر هبن، وإن  كان اإلانث مثانية أمثال الذ 
 .(2)كّن أقل فاملقا ة أضر هبن

وإن كان نصفًا ومثنًا وما بق ، مثلان امرأة وبنت وولد ابن، فمىت كان عدد بنات االبن مثل 
وإن  بن االبن مرة وثالثة أمخاس مرة فاملقا ة والسدس سواء، وإن كن أكثر فالسدس أضر هبن، 

، وإن شئت فراع سهام الذكور فإن كانت مثل عدد اإلانث مرة وربعاً (3)كن أقل فاملقا ة أضر

                              
 صورة ذلكان  (1)

 1/2 بنت
اإلانث أربعة أمثل الذكور فاملقا ة والسدس سواء، فمىت كان  بنات ابن

وإن كن أكثر فالسدس أضر هبن، فإن كن أقل فاملقا ة أضر 
 بن ابن هبن.

 

 صورة ذلكان  (2)
 1/8 امرأة
 1/2 بنت
 1/6 أم

فمىت كان اإلانث مثانية أمثال الذكور فاملقا ة والسدس  بنو ابن
وإن كّن أقل  سواء، وإن كّن أكثر فالسدس أضر هبن،

 بنات ابن فاملقا ة أضر هبن
 

 صورة ذلكان  (3)
 1/8 امرأة
 1/2 بنت
فمىت كان عدد بنات االبن مثل بن االبن مرة وثالثة أمخاس  بنو ابن

مرة فاملقا ة والسدس سواء، وإن كن أكثر فالسدس أضر 
 بنات ابن هبن، وإن كن أقل فاملقا ة أضر.
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 فاملقا ة والسدس سواء، وإن كانت أكثر فاملقا ة أضر، وإن كانت أقل فالسدس أضر.
أو تراع  أبن يكون عدد الذكور مخسة أمثان عدد اإلانث فتكون املقا ة والسدس سواء، 

 أكثر فاملقا ة أضر، وإن كان أقل فالسدس أضر.وإن كان 
بعد إعطائك ذا  (1)/وإن شئت فاعتل املسائل كلها أبن تضرب ما ي قل وسهام الفريضة

السهم سهمه يف عدد بنات االبن واألخوات لألب وحتفظ م لغ ذلك مث تعود فتضرب سدس 
دين هو األضر، مثال ذلكان الفريضة يف عدد اإلانث وسهام الذكور وتنظر م لغ ذلك فأقل العد

ان للمرأة الثمن ثالثة، ولل نت النصف اثنا عشر، (2)امرأٌة وبنٌت ومثان بنات ابن وأربعة بن ابن
وت قل تسعة أسهم، اضربه يف عدد بنات االبن يكن اثنني وس عني مث اضرب سدس الفريضة وهو 

سهمني يكن أربعة وستني  أربعة يف عدد اإلانث وسهام الذكور وذلك ستة عشر؛ ألّن لكل ذكر  
وذلك أقل من االثنني وس عني، فالسدس أضر هبن، فإن كان بنو االبن مخسة فاضرب السدس 
وهو أربعة يف سهام الذكور وعدد بنات االبن وذلك مثانية عشر يكن اثنني وس عني وهو مثل ما 

، فإن كانوا بنو (3)اجتمع من ضربك ابق  سهام املسألة يف عدد اإلانث فاملقا ة والسدس سواء
االبن ستة فاضرب السدس يف عدد اإلانث وسهام الذكور وذلك عشرون تكن مثانني وذلك 

                              
 . 12( هناية اللوحة رقم 1)

 صورة ذلكان  (2)
 24 

 3 1/8  وجة
 12 1/2 بنت

 5 ال اق  أربعة بن ابن
 4 1/6 مثان بنات ابن

 

 صورة ذلكان  (3)
 24 

 3 1/8  وجة
 12 1/2 بنت

 5 ال اق  مخسة بن ابن
 4 1/6 مثان بنات ابن
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 .(1)أكثر من االثنني والس عني فاملقا ة إذن أضر هبنّ 

  سا ل  ن هذا الباب:

بنٌت ومخ  بنات ابن وأربع بن ابنان لل نت النصف، وال اق  بني ولد االبن للذكر مثل 
قول عمر وعل  و يد وابن ع اس، ويف قول ابن مسعود ل نات االبن السدس؛ ألنه  حظ األنثيني،

، فإن كانوا مخسة (2)أضر هبن، وال اق  ل ن االبن، أال ترى أّن عددهّن أكثر من عدد الذكور
، فإن كانوا ستة فصاعداً فاملقا ة أضّر هبن (3)فالسدس واملقا ة سواء فقاسم هبم يف قول اجلميع

                              
 صورة ذلكان  (1)

 24 
 3 1/8  وجة
 12 1/2 بنت
 ابنستة بن 

 ال اق  مقا ة
 مثان بنات ابن

 
 صورة ذلكان  (2)

 قول ابن مسعود قول عامة الصحابة 
 1/2 1/2 بنت

ال اق  للذكر مثل حظ  مخ  بنات ابن
 األنثيني

 ألنه أضر هبن 1/6
 ال اق  أربعة بن ابن

 
 صورة ذلكان  (3)

 قول عامة الصحابة 
 1/2 بنت

األنثيني والسدس  ال اق  للذكر مثل حظ مخ  بنات ابن
 مخسة بن ابن واملقا ة سواء
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 .(1)م يف قول اجلميعفقاسم هب

أم وبنت واثنتا عشرة ابنة ابن وابنا ابنان لألم السدس، ولل نت النصف، وال اق  لولد االبن 
للذكر مثل حظ األنثيني يف قول الصحابة، إال ابن مسعود فإنه جيعل ل نات االبن السدس؛ ألنه 

االبن ثالثة أو أربعة  ، وكذلك إن كان بنو(2)أضر هبن؛ ألّن عددهن أكثر من مثل  عدد الذكور
، فإن كانوا س عة (3)أو مخسة، فإن كانوا ستة فاملقا ة والسدس سواء فقاسم هبم يف قول اجلميع

فصاعدًا فاملقا ة أضّر؛ ألّن عدد بنات االبن أقل من مثل  الذكور فقاسم هبم يف قول 

                              
 صورة ذلكان  (1)

 يف قول اجلميع 
 1/2 بنت

ال اق  للذكر مثل حظ األنثيني ) املقا ة ( ألهنا  مخ  بنات ابن
 أربعة بن ابن أضر هبن

 
 صورة ذلكان  (2)

 قول ابن مسعود قول عامة الصحابة 
 1/6 1/6 أم
 1/2 1/2 بنت

ال اق  للذكر مثل حظ  عشرة ابنة ابناثنتا 
 األنثيني

 ألنه أضر هبن 1/6
 ال اق  ابنا  ابن

 
 صورة ذلكان  (3)

 يف قول اجلميع 
 1/6 أم
 1/2 بنت

ال اق  للذكر مثل حظ األنثيني ألن املقا ة  اثنتا عشرة ابنة ابن
 ستة بن ابن والسدس سواء
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قا ة والسدس  ، وكذلك اجلواب يف جدة وأخت ألب وأم وإخوة وأخوات تعتل امل(1)اجلميع
 .(2)كاعت ارك يف ولد االبن

 وٌج وابنة واثنا عشرة ابنة ابن وثالثة بن ابنان للزوج الربع، ولالبنة النصف، وال اق  لولد 
االبن للذكر مثل حظ األنثيني يف قول اجلميع، املقا ة والسدس سواء، أال ترى أّن بنات االبن 

                              
 صورة ذلكان  (1)

 قول عامة الصحابة 
 1/6 أم
 1/2 بنت

 اثنتا عشرة ابنة ابن
 ال اق  للذكر مثل حظ األنثيني ألن املقا ة أضر هبن

 س عة بن ابن فصاعدا
 
 صورة ذلكان  (2)

 قول ابن ع اس قول عامة الصحابة 
 1/6 1/6 جدة

 1/2 1/2 وأخت ألب وأم
 أخوات ألب

 ال اق  للذكر مثل حظ األنثيني
عددهن يكون لألخوات السدس إذا كان 

أكثر من مثل  عدد الذكور ألنه أضر هبن 
 ويف غري ذلك يكون هلن املقا ة .

 إخوة  ألب
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 .(2)فصاعداً فلهّن السدس؛ ألنه أضر يف قول ع د هللا، فإن كّن ثالثة عشر (1)أربعة أمثال الذكور

امددددددددرأة وأخددددددددت ألب وأم وسددددددددتة عشددددددددر أختدددددددداً ألب وثالثددددددددة إخددددددددوة ألبان للمددددددددرأة الربددددددددع، 
ولألخدددددددت لدددددددألب واألم النصدددددددف، وال ددددددداق  لولدددددددد األب للدددددددذكر مثدددددددل حدددددددظ األنثيدددددددني يف قدددددددول 

، (3)أضدددددر هبدددددناجلميدددددع إال ع دددددد هللا بدددددن مسدددددعود، فإنددددده جيعدددددل لألخدددددوات لدددددألب السددددددس؛ ألنددددده 
أال تدددددرى أهّندددددن أكثدددددر مدددددن أربعدددددة أمثدددددال الدددددذكور، فدددددإن كدددددانوا أربعدددددة فاملقا دددددة والسددددددس سدددددواء؛ 

                              
 صورة ذلكان  (1)

 يف قول اجلميع 
 1/2  وج
 1/2 بنت

ال اق  للذكر مثل حظ األنثيني ألن املقا ة  اثنا عشرة ابنة ابن
 ثالثة بن  ابن والسدس سواء

 
 صورة ذلكان  (2)

 قول ابن مسعود الصحابةقول عامة  
 1/2 1/2  وج
 1/2 1/2 بنت

ال اق  للذكر مثل حظ  ثالث عشرة ابنة ابن
 األنثيني

 ألنه أضر هبن 1/6
 ال اق  ثالثة بن  ابن

 
 صورة ذلكان  (3)

 قول ابن مسعود قول عامة الصحابة 
 1/4 1/4  وجة

 1/2 1/2 أخت شقيقة
حظ ال اق  للذكر مثل  ستة عشر أختاً ألب

 األنثيني
 ألنه أضر هبن 1/6

 ال اق  ثالثة إخوة ألب
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، فددددددإن كددددددانوا مخسددددددة فصدددددداعداً فاملقا ددددددة أضددددددر؛ (1)ألهنددددددم ربددددددع اإلانث فقاسددددددم يف قددددددول اجلميددددددع
 ، وال خالف.(2)ألهّنن أقل من أربعة أمثال الذكور

ن وابنا ابنان للمرأة الثمن، ولألم السدس، ولل نت امرأة وأم وابنة وأربعة وعشرون ابنة اب
النصف، وال اق  لولد االبن للذكر مثل حظ األنثيني يف قول الصحابة، إال ابن مسعود فإنه جيعل 

، فإن  (3)ل نات االبن السدس ، وال اق  ل ن االبن، أال ترى أهنّن أكثر من مثانية أمثال الذكور
، فإن  (4)اء؛ ألهنن مثانية أمثال الذكور، فقاسم يف قول اجلميعكانوا ثالثة فاملقا ة والسدس سو 

                              
 صورة ذلكان  (1)

 يف قول اجلميع 
 1/4  وجة

 1/2 أخت شقيقة
ال اق  للذكر مثل حظ األنثيني ألن املقا ة  ستة عشر أختاً ألب

 أربعة إخوة ألب والسدس سواء
 
 صورة ذلكان  (2)

 يف قول اجلميع 
 1/4  وجة

 1/2 أخت شقيقة
ال اق  للذكر مثل حظ األنثيني ألن املقا ة أضر  ستة عشر أختاً ألب

 ثالثة إخوة ألب هبن
 

 صورة ذلكان  (3)
 قول ابن مسعود قول عامة الصحابة 
 1/8 1/8  وجة
 1/6 1/6 أم
 1/2 1/2 ابنة

 أربعة وعشرون ابنة ابن
 ال اق  للذكر مثل حظ األنثيني

 ألنه أضر هبن 1/6
 ال اق  ابنا ابن

 

 صورة ذلكان  (4)
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 .(1)كانوا أربعة فصاعداً فاملقا ة أضر فقاسم يف قول اجلميع

امدددددرأٌة وبندددددت وسدددددتة عشدددددر ابندددددة ابدددددن وعشدددددرة بدددددن ابدددددنان للمدددددرأة الدددددثمن، ولل ندددددت النصدددددف، 
، أال تدددددرى أهندددددن وال ددددداق  لولدددددد االبدددددن للدددددذكر مثدددددل حدددددظ األنثيدددددني؛ ألن املقا دددددة والسددددددس سدددددواء

مثددددل الددددذكور مددددرة وثالثددددة أمخدددداس مددددرة، وألن سددددهام الددددذكور عشددددرون وهدددد  مثلدددد  عدددددد اإلانث 
، فددددددإن كددددددّن مخسددددددة (3)، فددددددإن كددددددّن سدددددد عة عشددددددر فلهددددددّن السدددددددس يف قددددددول ع ددددددد هللا(2)مددددددرة وربعدددددداً 

                                                                                       
 يف قول اجلميع 
 1/8  وجة
 1/6 أم
 1/2 ابنة

ال اق  للذكر مثل حظ األنثيني ألن املقا ة  أربعة وعشرون ابنة ابن
 ثالثة بن ابن والسدس سواء

 

 صورة ذلكان  (1)
 يف قول اجلميع 
 1/8  وجة
 1/6 أم
 1/2 ابنة

مثل حظ األنثيني ألن املقا ة أضر ال اق  للذكر  أربعة وعشرون ابنة ابن
 أربعة بن ابن فصاعداً  هبن

 

 صورة ذلكان  (2)
 يف قول اجلميع 
 1/8  وجة
 1/2 ابنة

ال اق  للذكر مثل حظ األنثيني ألن املقا ة  ستة عشر ابنة ابن
 عشرة بن ابن والسدس سواء

 

 صورة ذلكان  (3)
 قول ابن مسعود قول عامة الصحابة 
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 .(1)عشر فاملقا ة أضر فقاسم يف قول اجلميع

لولد االبن للذكر مثل حظ األنثيني يف  أم وعشر بنات ابن وابن ابنان لألم السدس، وال اق 
 .(2)قول اجلميع

أم وعشر أخوات ألب وأخ ألبان لألم السدس، وال اق  بينهم للذكر مثل حظ األنثيني يف 
 .(3)قول اجلميع

                                                                                       
 1/8 1/8  وجة
 1/2 1/2 ابنة

ال اق  للذكر مثل حظ  س عة عشر ابنة ابن
 األنثيني

 ألنه أضر هبن 1/6
 ال اق  عشرة بن ابن

 
 صورة ذلكان  (1)

 قول عامة الصحابة 
 1/8  وجة
 1/2 ابنة

 مخسة  عشر ابنة ابن
 ال اق  للذكر مثل حظ األنثيني ألن املقا ة أضر هبن

 عشرة بن ابن
 
 صورة ذلكان  (2)

 يف قول اجلميع 
 1/6 أم

 عشر بنات ابن
 ال اق  للذكر مثل حظ األنثيني

 ابن ابن
 
 صورة ذلكان  (3)

 يف قول اجلميع 
 1/6 أم
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 باب 

 )من االختالف يف املشركة(

 ان ومىت(2)، وه   وج وأم وأخوان ألم وأخ ألب وأم(1)قال أبو احلسنيان اختلف يف املشركة
ط فه  املشركةان أن يكون فيها  وٌج وأم أو جدة واثنان من ولد األم ملسألة أربع شرائاجتمع يف ا

 .(3)وأخ ألب وأم

فكان عمر وعثمان يعطيان الزوج النصف، واألم السدس، ولولدي األم الثلث يشركهم فيه 
 (4)ع د العزيزولد األب واألم ذكرهم وأنثاهم فيه سواء، وبه قال شري  وابن املسيب وعمر بن 
 . (5)ومسروق وطاوس وابن سريين والنخع  ومالك والشافع  والثوري وشريك وإسحاق

وأبو موسل األشعري يكملون الثلث لولد األم خاصة  (6)وكان عل  وأ  بن كعب

                                                                                       
 عشر أخوات ألب

 ال اق  للذكر مثل حظ األنثيني
 أخ ألب

 
(  يت بذلك؛ ألن بعض أهل العلم شرك فيها بني ولد األبوين وولد األم يف فرض ولد األم فقسمه بينهم ابلسوية. 1)

 ( 9/24املغن)

 (. 9/24(، املغن)1/162(، سنن الدارم  )1/57( يُنظران سنن سعيد بن منصور )2)

 (. 13/375( يُنظران االستذكار)3)

 وامللك الصاحل، اخلليفةزيز بن مروان بن احلكم القرش  أبو حف  أمري املؤمنني ( هو اخلليفة األموي عمر بن ع دالع4)
 سليمان استو ره مث. للوليد إمارهتا وو  ابملدينة، ونشأ ولد، هبم له تش يها الراشدين اخللفاء خام  له قيل ورمبا العادل،

هد وله أربعون سنة. هتذيب 101، ومات سنة  هد 99 سنة سليمان من بعهد اخلالفة و ، مث ابلشام امللك ع د ابن
 (.5/50(، األعالم)7/488التهذيب)

 (.9/24(، املغن)4/88(،األم )5/337(، االستذكار)3/24( يُنظران أحكام القرآن للجصاص)5)

  الن  علل القرآن قرأ القراء سيد( هو أبو املنذر ُأ  بن كعب بن قي  من بن النجار من اخلزرج صحا  أنصاري، 6)
 (.1/389(، سري أعالم الن الء)1/4هد. معجم الصحابة)21ابملدينة سنة  وشهد بدراً واملشاهد كلها . وقد تُويف 
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ويسقطون ولد األب واألم؛ ألهنم عص ة وقد كملت الفريضة، وبه قال الشع  وأبو حنيفة وابن 
ونعيم بن  (1)يوسف و مد و فر واحلسن بن  ايد وحيىي بن آدم وأمحد بن حن لأ  ليلل وأبو 

 ، وبه نقول.(3)وأبو ثور وداود (2)محاد

وُرِوي عن  يد وابن مسعود وابن ع اس القوالن مجيعاً، واملشهور عن ابن ع اس أنه مل 
تلف عنه أنه مل ، وعن وكيع قالان اختلف فيها عن مجيع الصحابة إال عن عل  فإنه مل خي(4)يشرك
 .(6)، وُأيت عمر يف العام الثاين فشرَّك، وقالان تلك علل ما قضينا وهذه علل ما قضينا(5)يشّرِك

واختلف يف ابن عم أحد ا أخ ألم، فُروي عن ع د هللا أّن املال البن العم الذي هو أخ 
سريين وإبراهيم  ، وبه قال شري  وعطاء واحلسن وابن(7)ألمان سدٌس ابلفرض وال اق  ابلتعصيب

، وعن عل  و يد وابن ع اس للذي هو أخ السدس، وال اق  بينهما نصفني، وعن (8)وأبو ثور
إال أّن الشافع   (9)عمر ما يدل علل هذا، وبه قال مالك والشافع  وأبو حنيفة ومجهور الفقهاء

 ها، وفيه نظر.؛ ألن تلك أم ال يورث برمح(10)جعل ابن العم الذي هو أخ ألم أوىل بوالء املوا 

                              
 وا  أبوه وكان مرو، من أصلههد ، 164اد سنة د( هو اإلمام أبو ع دهللا أمحد بن  مد بن حن ل الشي اين، ولد يف بغ1)

، وهو أحد األئمة األربعة  دث فقيه أسفاراً  س يله يف وسافر العلم، طلب علل ك اً مُ  فنشأ ،ب غداد وولد، سرخ 
 (.1/203(، األعالم)11/178هد. سري أعالم الن الء)241 اهد، وإليه يُنسب املذهب احلن ل . وقد تُويف سنة 

مثل كتاب )الفنت ( هو نعيم بن محاد بن معاوية بن احلارث اخلزاع  املرو ي أبو ع دهللا الفرض  صاحب التصانيف 2)
(، 10/409هد. هتذيب التهذيب)228واملالحم(، وقد ح   يف فتنة خلق القرآن، ومات ابلسجن سنة 

 (.8/40األعالم)

 ( 9/24(، املغن)13/375( يُنظران االستذكار)3)

 (.5/337( يُنظران االستذكار)4)

 (. 13/375( يُنظران االستذكار)5)

 (.13/375( يُنظران االستذكار)6)

 (. 9/30غن)( امل7)

 (. 9/30( يُنظر املغن)8)

 (. 9/30، املغن)84(، خمتصر اخلرق  ص4/348(،الوسيط)6/416(، التاج واإلكليل)8/566( يُنظران ال حر الرائق)9)

 (. 4/348( يُنظران الوسيط)10)
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عن بنت  وابن عم أحد ا  (2)، قالان سألت سعيد بن ج ري(1)وعن إ اعيل بن ع د امللك
أخ ألم، فقالان لل نت النصف، وال اق  البن العم الذي لي  أبخ ألم، ال يرث األخ لألم مع 

 .(3)الولد، قالان فسألت عطاء عن ذلك، فقالان أخطأ سعيد، لل نت النصف، وال اق  بينهما

وقيل يف هذه املسألة علل قياس قول ع د هللا أّن ال اق  البن العم الذي هو أخ ألم، وقيلان 
 .(4)ال اق  بينهما يف قول اجلميع، واألول أص 

ألم، فروي عن حيىي بن آدم أنه  (5)واختلف يف ابن عم ألب وأم وابن عم ألب وهو أخ/
 .(6)قالان املال البن العم لألب الذي هو أخ ألم يف قول ع د هللا، وإليه ذهب أكثر الفرضيني

 وقال احلسن بن  ايدان لألخ لألم السدس، وال اق  البن العم لألب واألم يف قول اجلميع.

ابن عم، قالان املال بينهما عن إبراهيم يف أخوين ألم أحد ا  (8)عن منصور (7)وقال إسرائيل
 نصفني، يف قول ع د هللا.

                              
عنه الثوري ووكيع  ( هو إ اعيل بن ع دامللك بن أ  الُصفرياء، صدوق كثري الوهم روى عن سعيد ج ري وعطاء، وروى1)

 (.8/99(، الثقات)2/186وأبونعيم . اجلرح والتعديل)

( هو سعيد بن ج ري األسدي ابلوالء الكويف أبو ع دهللا، اتبع  وهو ح ش  أ من موا  بن وال ة بن احلارث أخذ العلم 2)
 (.3/93(، االعالم)4/11هد. هتذيب التهذيب)95عن ع دهللا بن ع اس وابن عمر، وقد قتله احلجاج بواسط سنة 

 (. 9/31،32( يُنظران املغن)3)

 (. 9/31( يُنظر املغن)4)

 .13هناية اللوحة رقم  (5)
 (. 9/33( يُنظران املغن)6)

 أصحاب أتقن من هوان  حامت أبو قال ،الكوىف يوسف أبو ، اهلمداىن الس يعل إسحاق أىب بن يون  بن إسرائيل ( هو7)
(، هتذيب 7/355هد.سري أعالم الن الء)160ومسلم وأصحاب السنن، وقد مات سنة روى له ال خاري  ، إسحاق أىب

 (.1/229التهذيب)

 أحفظ الكوفة يف يكن مل ، وقد قيلاناحلديث رجال أعالم من عتاب أبو السلم ، هللا ع د بن املعتمر بن منصور( 8)
(، رجال صحي  7/305( ، األعالم )5/402)هد. سري أعالم الن الء 132، مات سنة  ث تا ثقة وكان ،منه للحديث
 (2/708ال خاري )
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 قال أبو احلسنيان هذا غلٌط وأظنه و اً من الراوي.

وكل مسألة  خالف فيها ابن ع اس علياً و يداً وافقهما فيها ابن مسعود، وكل مسألة خالف 
ملشركة، وهذا يف ا، إال ما ذكران من اختالفهم فيها ابن مسعود علياً و يداً وافقهما فيها ابن ع اس

 يف مسائل الصلب خاصة.

  سا ل  ن هذا الباب:

 وٌج وأم وأختان ألم وأخ ألب وأمان للزوج النصف، ولألم السدس، ولألختني الثلث 
يشاركهما فيه األخ لألب واألم الذكر واألنثل فيه سواء؛ ألهنم يرثون ابألم سواء، وكذلك لو كاان 

ول من ُيشّرِك، ومن مل ُيشّرِك جعل للزوج النصف، ولألم أخوين ألب وأم أو أخًا وأختًا يف ق
 .(1)السدس، ولألختني لألب الثلث، ويسقط األخ لألب واألم

 وٌج وأم وأخوان ألم وأخ ألبان للزوج النصف، ولألم السدس، ولألخوين لألم الثلث، 
 .(2)ويسقط األخ لألب يف قول اجلميع

                              
 صورة ذلكان  (1)

 يف قول من مل يشرك يف قول من يشرك 

 1/2 1/2  وج

 1/6 1/6 أم
 أختان ألم

 يشرتكون يف الثلث
1/3 

 x أخ ألب
  

 صورة ذلكان  (2)
 يف قول اجلميع 

 1/2  وج

 1/6 أم
 1/3 أخوان ألم
 x أخ ألب وأم
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هو الزوٌج النصف، وال اق  للذي هو أخ ألم ابنا عم أحد ا  وج وا خر أخ ألمان للذي 
ابلفرض والتعصيب يف قول ع د هللا ومن اتبعه، ويف قول عل  و يد للذي هو  وج النصف، 

 .(1)ولألخ لألم السدس، وال اق  بينهما نصفني

ابن ابن عم ألب وأم وهو ابن أخ ألم وابن ابن عم آخر ألب وأمان يف قول ع د هللا ومن 
 .(2)ن بن العم الذي هو ابن أخ ألم، قول عل  و يد املال بينهما نصفنياتبعه املال الب

ابن ابن عم ألب وأم وابن ابن عم ألب هو ابن أخ ألم يف قول ع د هللاان املال البن ابن 
العم لألب الذي هو ابن أخ ألم، وقيل علل قياس قولهان إن املال البن ابن العم لألب واألم، 

 .(3)وهو قول سائر الصحابة

عم ألب وأم وعم ألب هو خال ألمان قيل فيها وجهان علل قياس قول ع د هللا، أحد ا، 
وهو قول سائر الصحابةان أّن املال للعم لألب واألم، والثاينان أن املال بينهما نصفني؛ ألن كل 

                              
 صورة ذلكان  (1)

 يف قول عل  و يد يف قول ع دهللا 

 ونصف ال اق  1/2 1/2 ابن عم هو  وج

 ونصف ال اق  1/6 وال اق  1/6 ابن عم هو أخ ألم
  
 صورة ذلكان  (2)

 يف قول عل  و يد يف قول ع دهللا 

 1 1 ابن ابن عم ألب وأم وهو ابن أخ ألم

 x 1 ابن ابن عم آخر ألب وأم
  
 صورة ذلكان  (3)

 يف قول سائر الصحابة يف قول ع دهللا 
 x 1 ابن ابن عم ألب وأم

 x 1 ابن ابن عم ألب هو ابن أخ ألم
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 .(1)واحد  يُد  جبده و ا ابنا اجلد

بن اجلد واجلدة قياس قول عمان ألب أحد ا خال ألمان املال للعم الذي هو خال؛ ألنه 
 .(2)ع د هللا، ويف قول عل  و يدان املال بينهما

عمان ألب أحد ا أخ ألمان املال للذي هو أخ ألم ابلفرض والتعصيب، ويف قول عل  
، وهذا النسب حيدث مثله يف نكاح اجملوس، أو  (3)و يدان للذي هو أخ السدس، وال اق  بينهما

 وطء ش هة.

ألمان فيها وجهان علل قياس قول ع د هللا، أحد اان أّن املال بينهما ابنا عم أحد ا خال 
 .(4)وهو قول اجلماعة، والثاينان أن املال البن العم الذي هو خال

                              
 صورة ذلكان  (1)

 يف قول ع دهللا يف قول سائر الصحابة 
 1 1 عم ألب وأم

 x 1 عم ألب هو خال ألم
  

 صورة ذلكان  (2)
 يف قول عل  و يد قياس قول ع دهللا 

 ونصف ال اق  1/6 1 ألب هو خال ألمعم 

 نصف ال اق  x عم ألب
  

 صورة ذلكان  (3)
 يف قول عل  و يد قياس قول ع دهللا 

 ونصف ال اق  1/6 1 عم ألب هو أخ ألم

 نصف ال اق  x عم ألب
  

 صورة ذلكان  (4)
 يف قول اجلماعة قياس قول ع دهللا 

 1 1 ابن عم هو خال ألم

 x 1 ابن عم
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ابن عم ألب وأم وابن عم ألب هو خال ألم، قيلان فيها وجهان، أحد اان املال البن العم 
ني؛ ألّن كل واحد يد  جبده، وقد لألب واألم وهو قول اجلماعة، والثاينان أنه بينهما نصف

 .(1)تساواي يف األب ال ابجلد

ابن ابن عم ألب وأم وابن ابن عم ألب هو ابن خال ألمان فيها وجهان، أحد اان املال 
، فإن كان ابن ابن العم لألب (2)البن ابن العم لألب واألم وهو قول اجلماعة، والثاينان أنه بينهما

 ، وقيل غريه.(3)العم لألب واألم يف قول اجلميع بن أخت ألم، فاملال البن ابن

ثالثة بن أعمام متفرقني الذي ألم هو  وٌج والذي ألب هو أخ ألمان للزوج النصف، 
وال اق  البن العم الذي هو أخ ألم ابلفرض والتعصيب قياس قول ع د هللا، وقيلان للزوج 

                              
 صورة ذلكان  (1)

 يف قول ع دهللا اجلماعةقول  يف 
 1 1 ابن عم ألب وأم

 x 1 ابن عم ألب هو خال ألم
  
 صورة ذلكان  (2)

 يف القول الثاين يف قول اجلماعة 
 1 1 ابن عم ألب وأمابن 

ابن ابن عم ألب هو ابن خال 
 x 1 ألم

  
 صورة ذلكان  (3)

 يف قول اجلميع 

 1 ابن عم ألب وأم
ابن عم ألب هو ابن أخت ابن 

 x ألم
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 .(1)وهو قول اجلماعةالنصف، والذي هو أخ السدس، وال اق  البن العم لألب واألم 

ابن ابن ابن عم ألب وابن عم أب هو أخ ألمان لألخ السدس، وال اق  البن ابن ابن العم 
 .(2)لألب يف قول اجلماعة

ابنا عم أحد ا أخ ألم وأخوان ألم أحد ا ابن عمان ه  من تسعة أسهم البن العم الذي 
العم الذين  ا أخوان ألم لكل لي  أبخ ألم سهمان، ولألخ الذي لي  اببن عم سهم، والبن 

واحد ثالثة أسهم، سهمان ابلتعصيب وسهٌم ابلفرض يف قول عل  و يد، ويف قول ع د هللا ه  
من تسعة أسهم لألخ الذي لي  اببن عم سهٌم، ولكل ابن عم هو أخ أربعة أسهم ثالثة 

 .(3)ابلتعصيب وسهم ابلفرض، ويسقط ابن العم الذي لي  أبخ

ثالثة بن عم اثنان منهم أخوان ألم وأربعة إخوة ألم أحدهم ابن عمان  وج هو ابن عم و 
للزوج النصف، ولإلخوة الثلث، وال اق  ل ن األعمام الذين هم إخوة يف قول ع د هللا، وتص  
من مثانية عشر، للزوج تسعة، ولكل أخ لي  اببن عم سهٌم وهم ثالثة، ولكل ابن عم هو أخ 

                              
 صورة ذلكان  (1)

 يف قول اجلماعة قياس قول ع دهللا 
 1/2 1/2 ابن عم ألم هو  وج

 ال اق  x ابن عم ألب وأم
 1/6 وال اق  1/6 ابن عم ألب هو أخ ألم

  
 صورة ذلكان  (2)

 يف قول اجلماعة 
 ال اق  ابن ابن ابن عم ألب

 1/6 ابن عم أب هو أخ ألم
  
 صورة ذلكان  (3)

 يف قول ع دهللا قياس قول عل  و يد 
 4 3 ابن عم هو أخ ألم

 x 2 ابن عم

 1 1 أخ ألم
 4 3 أخ ألم هو ابن عم
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 ألم سهمان وهم ثالثة.

ول عل  و يدان للزوج النصف، ولإلخوة الثلث، وال اق  بني بن األعمام كلهم وتص  ويف ق
من تسعني، للزوج مثانية وأربعون ثالثة ابلتعصيب ومخسة وأربعون ابلفرض، ولكل ابن عم لي  
أبخ ثالثة، ولكل أخ لي  اببن عم مخسة وهم ثالثة، ولكل أخ هو ابن عم مثانية مخسٌة ابلفرض 

 .(1)صيبوثالثة ابلتع

                              
 صورة ذلكان  (1)

  يف قول عل  و يد قياس قول عل  و يد 
  18  90 

وال اق  بني  1/2 9 1/2  وج هو ابن عم
بن 
األعما
 م

48 
 x x  3 ابن عم

 عم  ا أخوان ألم ابنا
1/3 

 2//6 وال اق 
1/3 

16//8 
 8 أخ ألم هو ابن عم
 5//15  1//3  ثالثة إخوة ألم
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 باب 

 (1))الــــــــرد(   

قال أبو احلسنيان اختلف يف الفاضل من املال بعد فرض ذوي السهام إذا مل خيلف امليت 
عص ة، فكان عمر وعل  وابن مسعود وابن ع اس يردونه علل ذوي السهام من ذوي األرحام 

 .(2)بقدر سهامهم

واحلسن بن صاحل واحلسن بن  ايد  (3)وإليه ذهب الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف و مد 
إال أّن ابن مسعود فإنه مل يرد علل أربع  (5) (4)وشريك وحيىي بن آدم وأمحد وإسحاق وأبو ع يد

مع أربع مل يرد علل ابنة االبن مع ال نت، وال علل أخت ألب مع األخت لألب واألم، وال علل 
، فإذا انفردن عن األربعة فرد (6)رحامولد األم مع األم، وال علل اجلدة مع ذي سهم  من ذوي األ

 عليهن.

وُحك  عن ابن ع اس أنه مل يرد علل اجلدة مع ذي سهم من ذوي األرحام، وذُكر عن عمر 

                              
(، لسان 1/473(، الصحاح للجوهري)14/63( الرد هو اإلرجاع والصرف عن الشئ.هتذيب اللغة لأل هري)1)

النس ية بقدر فروضهم عند عدم عص ة (.واصطالحاان صرف ال اق  عن الفروض علل ذوي الفروض 5/184العرب)
 .123، الفرائض لالحم 248مستغرق. التحقيقات املرضية 

(، السنن الكلى 11/275،املصنف البن أ  شي ة )10/287، املصنف لع دالر اق 473يُنظران ضوء السراج  (2)
 (.1/174(، التلخي )6/244لل يهق )

 473ضوء السراج  (3)
هد. 224الم اهلروي األ دي اخلزاع  ابلوالء، إمام مشهور ثقة فاضل مصنف، وقد مات سنة ( هو أبوع يد القاسم بن س4)

 (.5/176(، األعالم)8/283هتذيب التهذيب)

 (.2/4(، العذب الفائض)9/48املغن )( 5)
(، السنن الكلى 11/276،املصنف البن أ  شي ة )10/286، املصنف لع دالر اق 438ضوء السراج ( 6)

 (،6/244لل يهق )
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 .(1)وعل  حنوه، وبه قال النخع ، ومل أجد ذلك اثبتاً عنهم

 .(4)ه كلهقُتل يوم اليمامة وترك أمه فورثها عمر مال (3)موىل أ  ُحذيفة (2)وُروي أّن ساملاً 

وكان  يد جيعل الفاضل من فروض ذوي السهام  ل يت مال املسلمني، وحك  عن ابن 
والزهري ومالك والشافع  وأهل املدينة وأبو ثور  (5)ع اس حنوه، وبه قال عروة وسليمان بن يسار

 .(7)، وحك  عن عمر وابن عمر ما يدل علل ذلك(6)وداود

، وذُِكر أّن عثمان رّد علل الزوج ولعله كان (8)لزوجةوأمجع اجلميع أنه ال يرد علل الزوج وا
، كما ورث (9)عص ة فأعطاه ابلتعصيب أو رآه أقرب من حضر فأعطاه علل غري س يل املرياث

 .(12)حنوه (11)امليت، وعن جابر بن  يد (10)[من يغضب لغض ه]عمر من 

                              
قال الكلوذاين يف التهذيب وقد روي عن عل  وابن ع اس يف اجلدة خاصة كولةه د أي ابن مسعودد والصحي  عنهما ( 1)

 األول، وأهنما ردا عليهما.
 املدينة سكنو  ، صحا  جليل شهد بدرًا مع رسول هللا  مش  ع د بن ربيعة بن عت ة بن حذيفة أ  موىل سامل( هو 2)

 (.1/167(، سري أعالم الن الء)3/1361معرفة الصحابة) .اليمامة يوم واستشهد 

 واخلندق وأحدا بدرا وشهد، املدينة إىل مث احل شة، إىل هاجر. صحا ان مش  ع د بن ربيعة بن عت ه بن حذيفة أبو( هو 3)
 (.2/171(، األعالم)1/164السري) . اليمامة يوم وقتل. كلها  واملشاهد

  (.9/30مصنف ع دالر اق كتاب الوالء   ابب مرياث السائ ة ) (4)
( هو سليمان بن يسار اهلال  املدين، موىل ميمونة بنت احلارث،  دث ثقة عامل فاضل أحد الفقهاء الس عة مات سنة 5)

 (.4/444(، هتذيب التهذيب)4/444هد. سري أعالم الن الء)107

 .229ال اجوري (، حاشية8/86(، احلاوي)4/80األم )( 6)
 (.6/224(، املنتقل لل اج )11/277(، مصنف ابن أ  شي ة)10/287مصنف ع دالر اق )( 7)
 (.2/4(، العذب الفائض)9/48ممن حكل اإلمجاع ابن قدامة. يُنظر املغن)( 8)
 (.1/174قال اخللي ان "ولعله كان عص ة ومل يعلم الراوي.فال يكون خالفاً لإلمجاع". التلخي  )( 9)
  . واضحة يف أ واملث ت يف ج ،و ب غري (10)
هد. هتذيب 93( هو جابر بن  يد األ دي ال صري، وهو اتبع  فقيه صحب ابن ع اس وغريه ، وقد مات سنة 11)

 (.3/104(، األعالم)2/34التهذيب)

 (.2/4(، العذب الفائض)9/48(،املغن)9/193امل سوط) (12)
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  سا ل  ن هذا الباب:

وال اق  ل يت املال يصرفه اإلمام يف مصاحل  (1)أم وبنتان لألم السدس، ولل نت النصف،/
 . (2)املسلمني يف قول  يد

وما تفرع من املسائل يف هذا ال اب فهو علل قول من يقول ابلرد، ونستغن إبخ اران عن 
 ل الصلب.ذ كان اجلواب فيه كاجلواب يف مسائمذهب  يد عن التفريع عليه؛ إ

لألم السدس سهم، ولالبنة النصف ثالثة،  ويف قول عل  وع د هللا بن مسعود وابن ع اسان
وال اق  مردود عليهما علل قدر سهمامهما، وذلك أربعة، وإن شئت فقلان املال بينهما علل 

، وكذلك كل من أردت أن ترّد (3)أربعة أسهم ابلفرض والرد، لألم الربع، ولالبنة ثالثة أرابع
سهامهم ابلفرض والرد، فإن كان يف عليهم فخذ سهامهم من ستة، واجعل املال بينهم علل عدد 

املسألة من ال يرد عليه فأعطه فرضه من أقل أصل  خيرج منه فرضه مث اجعل ابق  املال بني من 
 يرد عليهم علل قدر سهامهم.

أم وأخت ألبان لألم الثلث سهمان، ولألخت النصف ثالثة، وال اق  رّد عليهما علل 
أسهم ابلفرض والرد لألم مخساه، ولألخت ثالثة مخسة أسهم فيصري املال بينهما علل مخسة 

                              
 .14هناية اللوحة رقم  (1)
 صورة ذلكان  (2)

 6 
 1 1/6 أم
 3 1/2 بنت

 2 ال اق  بيت املال
 

 صورة ذلكان  (3)
 4ردت إىل  6 

 1 1/6 أم
 3 1/2 بنت
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 .(1)أمخاسه

أم وأخوان ألمان املال بينهم علل ثالثة أسهم ابلفرض والرد، لألم سهٌم، ولألخوين سهمان، 
 يف قول عل .

 ويف قول ع د هللاان لألخوين الثلث، وال اق  لألم ابلفرض والرد.

لث، فيجعل املال بينهم نصفني ابلفرض ويف قول ابن ع اسان لألم الثلث، ولألخوين لألم الث
 .(2)والرد وتص  من أربعة، لألم سهمان، ولكل أخ سهم

بنت ومخ  بنات ابنان يف قول عل  وابن ع اس املال بينهن علل أربعة أسهم ابلفرض 
والرد، لل نت ثالثة، ول نات االبن سهم، ال ينقسم عليهن، فاضرب عددهن يف أربعة تكن 

لل نت ثالثة يف مخسة تكن مخسة عشر، ول نات االبن سهم يف مخسة، عشرين ومنها تص ، 
فكذلك فاجعل أصل كل مسألة  عدد سهام من يرد عليه إن كنت ترد علل مجيعهم، مث صح  

 سهام كل فريق علل عددهم، كما ذكران يف التصحي .

                              
 صورة ذلكان  (1)

 5ردت إىل  6 
 2 1/3 أم

 3 1/2 أخت ألب
 
 صورة ذلكان  (2)

 علل قول بن ع اس علل قول ع د هللا علل قول عل  
 3 6 4 
 2 4 1 أم

 2 2 2 أخوان ألم
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قول ابن مسعود ل نات االبن السدس سهم، وال اق  لل نت ابلفرض والرد، وتص  من 
 .(1)ثالثني

أخت ألب وأم وعشر أخوات ألبان قول عل  وابن ع اس املال بينهن علل أربعة أسهم 
ابلفرض والرد، لألخت لألب واألم ثالثة، ولألخوات لألب سهٌم ال يص  عليهّن، فاضرب 
عددهن يف أربعة تكن أربعني ومنها تص ، لألخت لألب واألم ثالثة يف عشرة تكن ثالثني، 

 سهم يف عشرة.ولألخوات لألب 

قول ابن مسعود لألخوات لألب السدس، وال اق  لألخت لألب واألم ابلفرض والرد، 
 .(2) وتص  من ستني لألخت لألب واألم مخسني، ولألخوات لألب عشرة

أربع جدات وعشرة إخوة ألمان قول عل  املال بينهم علل ثالثة، للجدات سهٌم، ولإلخوة 
صف العشرة يف أربع جدات تكن عشرين مث يف أصل سهمان توافقهم ابإلنصاف، فاضرب ن

 املسألة وهو ثالثة تكن ستني ومنها تص ، للجدات عشرون، ولإلخوة أربعون.

قول ع د هللا بن مسعودان للجدات السدس، وال اق  لإلخوة، يوافقهم ابألمخاس فخذ مخ  

                              
 صورة ذلكان  (1)

 
 علل قول بن مسعود علل قول عل  وابن ع اس

20 30 
 25 15 بنت

 5 5 مخ  بنات ابن
 
 صورة ذلكان  (2)

 
 علل قول بن مسعود علل قول عل  وابن ع اس

40 60 
 50 30 أخت شقيقة

 10 10 عشر أخوات ألب
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أربعة وعشرين،  اإلخوة وهو اثنان وذلك داخٌل يف أربعة فاضرب أربعة يف أصل املسألة تكن
 .(1)للجدات السدس أربعة، ولإلخوة عشرون

أربع جدات وعشر أخوات ألبان املال بينهن علل مخسة، للجدات سهٌم، ولألخوات 
أربعة، توافقهن ابإلنصاف، فاضرب نصف عددهن يف اجلدات تكن عشرين مث يف أصل املسألة 

ة، ولألخوات أربعٌة يف تكن مائة ومنها تص ، للجدات سهٌم يف عشرين لكل واحدة مخس
 عشرين تكن مثانني، هذا قول عل .

ويف قول ع د هللاان للجدات السدس سهٌم، وال اق  وهو مخسة لألخوات يوافقهن ابألمخاس 
فرتجع إىل مخسها اثنني واالثنان داخالن يف األربعة، فاضرب أربعة يف ستة تكن أربعة وعشرين 

 .(2)ت عشرونومنها تص ، للجدات السدس أربعة، ولألخوا

أربع نسوة وأم وعشر أخوات ألمان للنسوة الربع سهم، وال اق  بني األم واألخوات علل عدد 
سهامهن من ستة وذلك ثالثة أسهم، فإذا أخذ النسوة الربع سهماً بق  ثالثة أسهم، لألم سهم، 
ولألخوات سهمان يوافقهن، فاضرب نصف األخوات يف النسوة تكن عشرين مث يف أصل 

لة تكن مثانني ومنها تص ، للنسوة عشرون، ولألم ثلث ما ي قل عشرون، ولألخوات أربعون املسأ
                              

 صورة ذلكان  (1)

 
 علل قول بن مسعود علل قول عل 

60 24 
 4 20 جداتأربع 

 20 40 عشرة إخوة ألم
  
 صورة ذلكان  (2)

 
 علل قول ع د هللا علل قول عل 

100 24 
 4 5// 20 أربع جدات

 20 80 عشر أخوات ألب
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 يف قول عل  وابن ع اس.

ويف قول ابن مسعودان للنسوة الربع ثالثة، ولألخوات الثلث أربعة يوافقهن ابإلنصاف، 
ئتني وال اق  لألم، فاضرب نصف األخوات يف النسوة يكن عشرين مث يف أصل املسألة تكن ما

وأربعني ومنها تص ، للنسوة ثالثة أسهم يف عشرين تكن ستني، ولألخوات أربعة يف عشرين 
 .(1)تكن مثانني، ولألم مائة سهم

أربع نسوة وست جدات وأربع عشرة أختًا ألمان قول عل ان للنسوة الربع سهم، وال اق  بني 
ٌم للجدات وسهمان اجلدات واألخوات علل ثالثة، وقد بق  من الفريضة ثالثة أسهم، سه

لألخوات توافقهن ابإلنصاف فرتجع إىل س عة والنسوة توافق اجلدات ابألنصاف فاضرب نصف 
أحد ا يف مجيع ا خر تكن اثن عشر، مث اضربه يف س عة تكن أربعة ومثانني مث يف أصل املسألة 

ل اق  أربعة تكن ثالمثائة وستة وثالثني ومنها تص ، للنسوة أربع ومثانون، وللجدات ثلث ا
-ومثانون، ولألخوات سهمان يف أربعة ومثانني تكن مائة ومثانية وستني لكل واحدة اثن عشر 

وإمنا ههنا نومئ إمياءاً،  ،(2)األعداد يف أول الكتابوقد ذكران وجه التصحي  والقسمة علل 
ن األبواب وكذلك يفعل فيما بعد، فال ين غ  للناظر أن ينظر يف ابب إال بعد أتمل ما ق له م

وإحكامه حىت يسهل عليه ما بعده؛ إذ قصد يف هذا الكتاب اإلجيا  وترك العود يف األصول بعد 
ويف قول ع د هللاان للنسوة الربع ثالثة، وللجدات السدس، وال اق   -ذكرها ك  ال يطول الكتاب

رون، لألخوات، وتص  من مائة وأربعة وأربعني، للنسوة ستة وثالثون، وللجدات أربعة وعش

                              
 صورة ذلكان  (1)

 
 علل قول بن مسعود علل قول عل  وابن ع اس

80 240 
 60 20 أربع  وجات

 100 20 أم
 80 40 عشر أخوات ألم

  
 من هذا الكتاب. 77يُنظران ص (  2)
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 .(1)ولألخوات أربعة ومثانون
أربع نسوة واثنتا عشرة جدة وأخت ألبان قول عل ان للنسوة الربع سهٌم، وال اق  بني 
اجلدات واألخت علل أربعة وقد بق  من أصل الفريضة ثالثة أسهم ال ينقسم علل أربعة 

ستة عشر، مث فاضرب أربعة يف أربعة تكن ستة عشر، فقل أصل املسألة من أربعة وانتقلت إىل 
اجعل أصل املسألة ستة عشرة، للنسوة الربع أربعة منقسم عليهن، ولألخت ثالثة أرابع ال اق  

يوافقهن، فاضرب ثلثهن وهو أربعة يف ستة عشر تكن  (2)[ثالثة]تسعة، وللجدات ربع ال اق  
أربعة وستني، للنسوة أربعة يف أربعة ستة عشر، وللجدات اثنا عشر، ولألخت تسعة يف أربعة 

 .(4)ستة وثالثني (3)[تكن]

                              
 صورة ذلكان  (1)

 
 علل قول ع د هللا علل قول عل 

336 144 
 36 84 أربع  وجات
 24 84 ست جدات

 84 168 أربع عشر أخت ألب
 
  غري واضحة يف أ، واملث ت يف ب، و ج. (2)

 غري واضحة يف أ، واملث ت يف ب، و ج( 3)

 صورة ذلكان  (4)

 
 علل قول عل 

4 64 
 16 1 أربع  وجات
 اثنتا عشرة جدة

3 
12 

 36 أخت ألب
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السدس سهمان يوافقهن فرتجع إىل ستة (2)/(1)[قول ع د هللا للنسوة الربع ثالثة وللجدات]
وة توافق الستة فاضرب نصف أحد ا يف مجيع ا خر تكن اثن عشر مث يف وال اق  لألخت والنس

أصل املسألة تكن مائة وأربعة وأربعني ومنها تص ، للنسوة ستة وثالثون، وللجدات أربعة 
 .(3)وعشرون، ولألخت أربعة ومثانون

ع أربع نسوة وأخت ألب وأم ومثان عشرة أختًا ألبان قول ع د هللا بن ع اس للنسوة الرب
سهم، وال اق  بني األخت لألب واألم، واألخوات لألب، علل أربعة ال تنقسم فتنتقل إىل ستة 
عشرة كاملسألة ق لها، فللنسوة ربعها أربعة أسهم منقسم عليهن، ولألخت لألب واألم ثالثة 
أرابع ال اق  تسعة أسهم، ولألخوات لألب ربع ال اق  ثالثة أسهم يوافقهن، فاضرب ثلث 

أصل املسألة تكن ستة وتسعني ومنها تص ، للنسوة أربعة وعشرون، ولألخوات  عددهن يف
 لألب ثالثة يف ستة تكن مثانية عشر، ولألخت لألب واألم تسعة يف ستة تكن أربعة ومخسني.

ويف قول ع د هللاان للنسوة الربع ثالثة، ولألخوات لألب السدس سهمان، وال اق  لألخت 
ائة واثنني وثالثني، للنسوة مائة ومثانية، ولألخوات لألب اثنان لألب واألم، وتص  من أربع م

 .(4)وس عون، ولألخت لألب واألم مائتان واثنان ومخسون

                              
 غري واضحة يف أ، واملث ت يف ب، و ج. (1)

 .15هناية اللوحة رقم ( 2)

 صورة ذلكان  (3)

 
 علل قول بن مسعود علل قول عل  

64 144 
 36 16 أربع نسوة

 24 12 اثنتا عشرة جدة
 84 36 أخت ألب

 
 صورة ذلكان  (4)

 علل قول بن مسعود ع اس علل قول ابن 
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 وج وثالثون جدة وبنت ابنان قول عل ان للزوج الربع، وال اق  بني اجلدات وبنت االبن، 
ول نت االبن ثالثة أرابع علل أربعة أصلها من أربعة وانتقلت إىل ستة عشر، للزوج ربعها أربعة، 

ال اق  تسعة، وللجدات ربع ال اق  ثالثة يوافقهن، فاضرب ثلثهن يف ستة عشر تكن مائة 
 وستني، للزوج الربع أربعون، وللجدات ثالثون، ول نت االبن تسعون.

ويف قول ع د هللاان للزوج الربع، وللجدات السدس سهمان، وال اق  ل نت االبن، وتص  من 
 .(1) ، للزوج مخسة وأربعون، وللجدات ثالثون، ول نت االبن مائة ومخسةمائة ومثانني

 وج وبنت وأربع وعشرون ابنة ابنان قول عل  وابن ع اسان للزوج الربع، وال اق  بني ال نت 
وبنات االبن، علل أربعة أصلها من أربعة وانتقلت إىل ستة عشر، للزوج ربعها أربعة، ولل نت 

ة، ول نات االبن ربع ال اق  ثالثة توافقهن ابلثلث فاضرب وفقهن وهو ثالثة أرابع ال اق  تسع
مثانية يف ستة عشر تكن مائة ومثانية وعشرين ومنها تص ، للزوج اثنان وثالثون، ولل نت اثنان 

 وس عون، ول نات االبن أربعة وعشرون.

                                                                                       
96 432 

 108 24 أربع نسوة
 252 54 أخت ألب وأم

 72 18 مثان عشرة أختاً ألب
 
 ان (  وصورة ذلك 1)

 
 علل قول بن مسعود علل قول عل  

160 180 
 45 40  وج

 30 30 ثالثون جدة
 105 90 بنت ابن
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ان، وال اق  ويف قول ع د هللاان للزوج الربع ثالثة أسهم، ول نات االبن اثنان السدس سهم
لل نت، وتص  من مائة وأربعة وأربعني، للزوج ستة وثالثون، ول نات االبن أربعة وعشرون، 

 .(1)ولل نت أربعة ومثانون
أربع نسوة وابنة وأربع عشرة بنات ابنان قول عل  وابن ع اسان للنسوة الثمن سهم، وت قل 

أربعة يف مثانية تكن اثنني  س عة أسهم بني ال نت وبنات االبن علل أربعة ال تنقسم، فاضرب
وثالثني فاجعلها أصل املسألة، للنسوة الثمن أربعة منقسم عليهن، ولل نت ثالثة أرابع ال اق  
واحد وعشرون، ول نات االبن س عة يوافقهن، فاضرب وفقهن وهو اثنان يف اثنني وثالثني تكن 

ون يف اثنني تكن اثنني وأربعني، أربعة وستني، للنسوة أربعة يف اثنني مثانية، ولل نت واحد وعشر 
 ول نات االبن أربعة عشر.

ويف قول ع د هللاان للنسوة الثمن ثالثة، ول نات االبن السدس أربعة، وال اق  لل نت، وتص  
من ستمائة واثنني وس عني، للنسوة أربعة ومثانون، ول نات االبن السدس مائة واثىن عشر، ولل نت 

 .(2)أربع مائة وستة وس عون

                              
 صورة ذلكان  (1)

 
 مسعودعلل قول بن  علل قول عل  وابن ع اس

128 144 
 36 32  وج
 84 72 بنت

 24 24 أربع وعشرون بنت ابن
 
 صورة ذلكان  (2)

 علل قول بن مسعود علل قول عل  وابن ع اس 
64 672 

 84 8 أربع نسوة
 476 42 بنت

 112 14 أربع عشرة بنات ابن
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بع نسوة ومثان وعشرون جدة وإحدى وعشرون ابنة ابنان قول عل ان للنسوة الثمن، أر 
وال اق  بني اجلدات وبنات االبن علل مخسة، وتنتقل املسألة إىل أربعني، للنسوة الثمن مخسة، 
وللجدات مخ  ال اق  س عة توافقهن ابلس ع فرتجع إىل أربع، ول نات االبن أربعة أمخاس ال اق  

ون توافقهن ابلس ع فرتجع إىل ثالثة، فاضرب ثالثة يف إحدى األربعتني تكن اثن مثانية وعشر 
عشر مث يف أصل املسألة تكن أربع مائة ومثانني، للنسوة مخسة يف اثن عشر ستون، وللجدات 
س عة يف اثن عشر تكن أربعة ومثانني، ول نات االبن مثانية وعشرون يف اثن عشر تكن ثالمثائة 

 .وستة وثالثني
ويف قول ع د هللا للنسوة الثمن ثالثة، وللجدات السدس أربعة توافقهن، وال اق  ل نات 
االبن، وتص  من ألفني وستة عشر، للنسوة مائتان واثنان ومخسون، وللجدات ثالمثائة وستة 

 .(1)وثالثون، ول نات االبن ألف وأربع مائة ومثانية وعشرون
بان قول عل  وابن ع اسان املال بينهن علل أخت ألم وأخت ألب واثنا عشرة أختًا أل

مخسة أسهم، سهم لألخت لألم، وثالثة أسهم لألخت لألب واألم، وسهم لألخوات لألب ال 
تص  عليهن، فاضرب اثن عشر يف مخسة تكن ستني، لألخت لألم سهم يف اثن عشر، 

 .ولألخوات لألب مثله، ولألخت لألب واألم ثالثة يف اثن عشر ستة وثالثني
ويف قول ع د هللاان لألخوات لألب السدس سهم من ستة، وال اق  بني األخت لألب واألم 
واألخت لألم علل أربعة، فتنتقل إىل أربعة وعشرين لألخوات لألب السدس أربعة توافقهن 
ابلربع، فاضرب وفقهن وهو ثالثة يف أربعة وعشرين تكن اثنني وس عني، ومنها تص  لألخوات 

                                                                                       
 
 صورة ذلكان  (1)

 علل قول بن مسعود علل قول عل   
480 2016 

 252 60 أربع نسوة
 336 84 مثان وعشرون جدة

 1428 336 إحدى وعشرون ابنة ابن
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ثالثة اثن عشر، ولألخت لألم ربع ال اق  مخسة يف ثالثة تكن مخسة عشر، لألب أربعة يف 
 .(1)ولألخت لألب واألم ثالثة أرابع ال اق  مخسة عشر يف ثالثة تكن مخسة وأربعني

اثنتا عشرة جدة وبنت وعشرة بنات ابنان قول عل ان املال بينهن علل مخسة، للجدات 
أسهم، واجلدات توافق بنات االبن ابلنصف فاضرب سهم، ول نات االبن سهم، ولل نت ثالثة 

وفق أحد ا يف مجيع ا خر تكن ستني مث يف أصل املسألة تكن ثالمثائة ومنها تص ، للجدات 
 ستون ول نات االبن ستون، ولل نت مائة ومثانون.

ويف قول ع د هللاان للجدات السدس، ول نات االبن السدس، وال اق  لل نت، أصلها من 
 من ثالمثائة وستني، للجدات ستون، ول نات االبن ستون، ولل نت مائتان وأربعون. ستة وتص 

قول ابن ع اسان للجدات السدس سهٌم، وال اق  بني ال نت وبنات االبن علل أربعة، فتنتقل 
إىل أربعة وعشرين، للجدات السدس أربعة توافقهن ابألرابع، ول نات االبن ربع ال اق  مخسة 

، ولل نت ثالثة أرابع ال اق  مخسة عشر، فاضرب ربع اجلدات يف مخ  بنات توافقهن ابألمخاس
االبن تكن ستة مث يف أصل املسألة تكن مائة وأربعة وأربعني، للجدات أربعة وعشرون، ول نات 

 .(2)االبن ثالثون، ولل نت تسعون

                              
 صورة ذلكان  (1)

 
 علل قول بن مسعود علل قول عل  وابن ع اس

60 72 
 45 36 أخت ألم
 15 12 أخت ألب

 12 12 اثنا عشرة أختاً ألب
 
 صورة ذلكان  (2)

 
 علل قول ابن ع اس علل قول بن مسعود علل قول عل 

300 360 144 
 24 60 60 اثنتا عشرة جدة

 90 240 180 بنت
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ست عشرة جدة وأخت ألب وأم وعشرون أختًا ألبان قول عل ان املال فيهن علل مخسة، 
لألب واألم ثالثة أسهم، واجلدات توافق  (1)للجدات سهم، ولألخوات لألب سهم، ولألخت/

األخوات ابألرابع، فاضرب ربع أحد ا يف مجيع األخر تكن مثانني مث يف أصل املسألة تكن أربع 
مائة، للجدات سهم يف مثانني، ولألخوات مثله، ولألخت لألب واألم ثالثة أسهم يف مثانني 

 ني وأربعني.تكن مائت
قول ع د هللاان للجدات السدس، ولألخوات لألب السدس، وال اق  لألخت لألب واألم 
أصلها من ستة، وتص  من أربع مائة ومثانني، للجدات مثانون، ولألخوات لألب مثله، ولألخت 

 لألب واألم ثالمثائة وعشرون.
خوات لألب علل قول ابن ع اس للجدات السدس، وال اق  بني األخت لألب واألم واأل

أربعة، فاجعل أصلها من أربعة وعشرين، للجدات السدس أربعة توافقهن، ولألخوات ربع ال اق  
مخسة توافقهن، ولألخت لألب واألم ثالثة أرابعه مخسة عشر وتص  من ستة وتسعني، 

 .(2)للجدات ستة عشر، ولألخوات لألب ربع ال اق  عشرون، ولألخت لألب واألم ستون
ة وأربع عشرة جدة وابنة وإحدى وعشرون ابنة ابنان قول عل ان للنسوة الثمن، أربع نسو 

وال اق  بينهن علل مخسة فتنتقل إىل أربعني، للنسوة منها مثنها مخسة أسهم، وللجدات مخ  
ال اق  س عة توافقهن، ولل نت ثالثة أمخاس ال اق  واحد وعشرون، ول نات االبن مخ  ال اق  

جلدات إىل اثنني وبنات االبن إىل ثالثة ابملوافقة واالثنان يدخالن يف عدد س عة توافقهن فرتجع ا

                                                                                       
 30 60 60 عشر بنات ابن

 
 .16هناية اللوحة رقم ( 1)

 صورة ذلكان  (2)

 
 علل قول ابن ع اس علل قول بن مسعود علل قول عل 

400 480 96 
 16 80 80 ست عشرة جدة
 60 320 240 أخت ألب وأم
 20 80 80 عشرون أختاً ألب
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النسوة، فاضرب الثالثة يف النسوة تكن اثن عشر مث يف أصل املسألة تكن أربع مائة ومثانني 
ومنها تص ، للنسوة مخسة أسهم يف اثن عشر تكن ستني، وللجدات س عة يف اثن عشر تكن 

االبن مثله، ولل نت واحد وعشرون يف اثن عشر تكن مائتني واثنني  أربعة ومثانني، ول نات
 ومخسني. 

وإن شئت فصح  املسألة علل من ترد عليه من الورثة مث أعط الزوج والزوجة ومن ال يرد 
 عليه سهامهم من أقل األصول، مث اقسم ابق  املال علل مسألة من يرد عليه.

لكان املال بني اجلدات وال نت وبنات االبن علل  فنقول يف هذه املسألة لو مل تكن النسوة
مخسة أسهم ابلفرض والرد، للجدات سهٌم ال يص  عليهن، ولل نت ثالثة أسهم، ول نات االبن 
سهم ال يص  عليهن، واجلدات توافق بنات االبن ابألس اع فاضرب س ع أحد ا يف مجيع ا خر 

 وعشرة ومنها تص  مسألتهم، للجدات تكن اثنني وأربعني مث يف أصل املسألة يكن مائتني
مخسها اثنان وأربعون، ول نات االبن مثله، ولل نت مائة وستة وعشرون، مث أعط النسوة الثمن 
سهمًا من مثانية أسهم واقسم ال اق  وهو س عة أسهم بني اجلدات وبنات االبن وال نت علل 

الثني والثمن ال يص  علل النسوة مائتني وعشرة أسهم فال ينقسم ويوافق ابألس اع فخذ س عها ث
لكن النسوة توافق الثلثني ابإلنصاف فاضرب نصف أحد ا يف مجيع ا خر تكن ستني مث يف 
أصل املسألة وهو مثانية يكن أربع مائة ومثانني ومنها تص ، للنسوة الثمن ستون، وللجدات 

 نان ومخسون.مخ  ال اق  أربعة ومثانون، ول نات االبن مثله، ولل نت مائتان واث
ويف قول ع د هللاان للنسوة الثمن، وللجدات السدس، ول نات االبن السدس، وال اق  
لل نت، أصلها من أربعة وعشرين، للنسوة الثمن ثالثة ال يص  عليهن، وللجدات السدس أربعة 
أسهم يوافقهن ابإلنصاف يرجعن إىل س عة، ول نات االبن السدس أربعة ال يوافقهن لكن الس عة 

اخلة يف األحد وعشرين فاضرب أربعة يف أحد وعشرين يكن أربعة ومثانني مث يف أصل الفريضة د
وه  أربعة وعشرون تكن ألفني وستة عشر بينهما، من له ش ٌء من أصل الفريضة مضروٌب له 
يف أربعة ومثانني، للنسوة ثالثة يف أربعة ومثانني تكن مائتني واثنني ومخسني لكل واحدة ثالثة 

ن، وللجدات أربعة أسهم يف أربعة ومثانني تكن ثالمثائة وستة وثالثني لكل واحدة أربعة وستو 
وعشرون، ول نات االبن أربعة يف أربعة ومثانني تكن ثالمثائة وستة وثالثني لكل واحدة ستة 

 عشر، وال اق  لل نت وهو ألف واثنان وتسعون سهماً.
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دس، وال اق  بني ال نت وبنات االبن ويف قول ابن ع اسان للنسوة الثمن، وللجدات الس
علل أربعة، أصلها من أربعة وعشرين وانتقلت إىل ستة وتسعني، فللنسوة الثمن اثنا عشر، 
وللجدات السدس ستة عشر يوافقهن فرتجع إىل س عة وت قل مثانية وستون، لل نت ثالثة أرابعها 

وال توافق والس عة داخلة يف واحد ومخسون، ول نات االبن ربعها س عة عشر ال ينقسم عليهن 
الواحد والعشرين، فاضرب واحد وعشرين يف ستة وتسعني تكن ألفني وستة عشر ومنها تص ، 
للنسوة اثنا عشر يف واحد وعشرين تكن مائتني واثنني ومخسني، وللجدات ستة عشر يف واحد 

تكن ألفًا واحد وعشرين تكن ثالمثائة وستة وثالثني، ولالبنة واحد ومخسني يف واحد وعشرين 
 وس عني، ول نات االبن س عة عشر يف واحد وعشرين تكن ثالمثائة وس عة ومخسني سهماً.

وإن شئت فقلان لو مل تكن النسوة وال اجلدات لكان املال بني ال نت وبنات االبن علل 
أربعة أسهم ابلفرض والرد، ثالثة أسهم لل نت، وسهم ل نات االبن، ال يص  عليهن، فاضرب 

االبن يف أربعة تكن أربعة ومثانني ومنها تص  فريضة ال نت وبنات االبن، مث أعط النسوة  بنات
الثمن ثالثة أسهم من أربعة وعشرين، وللجدات السدس أربعة أسهم، واجعل ال اق  وهو س عة 
عشر سهمًا بني ال نت وبنات االبن علل أربعة ومثانني سهمًا فال تص ، وسهام النسوة ال يص  

وسهام اجلدات يوافقهن ابإلنصاف فريجعن إىل س عة والس عة داخلة يف أربعة ومثانني  عليهن،
وكذلك األربعة، فاضرب أربعة ومثانني يف أصل املسألة يكن ألفني وستة عشر، ومنها تص  كما 

أعن ترك الرد علل  –، وهذه الرواية ليست متصلة عن ابن ع اس إال أهنا قد ُرويت (1)شرحنا

                              
 صورة ذلكان  (1)

 
 علل قول ابن ع اس علل قول بن مسعود علل قول عل 

480 2016 2016 
 63//252 63//252 60 أربع نسوة

 24//336 24//336 84 أربع عشرة جدة
 1071 1092 252 بنت

 357 16//336 84 إحدى وعشرون ابنة ابن
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لما ذكران من أقاويل ابن ع اس يف هذه املسائل وهو أحد الروايتني عن عمر وعل  اجلدات. وك
 أعن يف ترك الرد علل اجلدات. –

 ويف تصحي  مسائل الرد وجوٌه كثرية قد ذكرانها يف الكتاب اجلامع.
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 باب

 (1))النســـــب(    

والعليا ه  ابنة ابن  ،قال أبو احلسنيان إذا قيل ثالث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض
والوسطل ه  ابنة ابن ابن وتقوم مقام ابنة االبن يف  ،امليت وتقوم مقام ال نت يف أخذ النصف

والسفلل ه  ابنة ابن ابن ابن وتسقط إال أن يكون إب ائها أو أسفل منها ذكر  ،أخذ السدس
فرض هلن إال علل مل يُ  فيعّصب الذكر من إب ائه وأعلل منه من بنات االبن الاليت ؛من ولد االبن

 ما ذكران من قول ع د هللا. 

، (3)عن بعض املتأخرين أن الذكر يعّصب من إب ائه دون من عاله من بنات االبن (2)وذُكر/
ولي  العمل عليه وولد االبن يقومون مقام ولد الصلب عند عدمهم يرثون ما يرثون وحيج ون ما 

أنه قالان "ولد االبن ال حيج ون الزوج  (5)جماهد إال شيئًا روي عن (4)حيج ون يف قول اجلميع
 ، ولي  العمل عليه وال قال به غريه.(6)والزوجة واألم"

فإن نسب إىل إحداهن أخوها أو أختها أو ابنة عمها أو عمة ابن أخيها أو ابن وابنة أخ  
                              

(. والنسب يف 2/916(، املعجم الوسيط)176النسب يف اللغةان القرابة ، ومجعه أنساب . ينظر القاموس احمليط)ص (1)
االصطالحاناتصال بني إنسانني ابالشرتاك يف والدة قري ة أو بعيدة؛يرث هبا األقارب وهم فروع وأصول وحواش . 

  (.1/19(، العذب الفائض)30وائد الشنشورية)ص (، الف32،33ينظرانالرح ية مع شرحها وحاشية ال قري عليها )ص 
 . 17( هناية اللوحة رقم 2)

 (.5/328يُنظران االستذكار )( 3)
وما ذكره مالك أيضا يف هذا الفصل إمجاع أيضا من علماء املسلمني يف أن بن " حكل ابن ع دالل اإلمجاع وقال ان( 4)

وقالان ومن  ... ون كما يرثون وحيج ون كما حيج ون األنثلال نني يقومون مقام ولد الصلب عند عدم ولد الصلب يرث
 (.5/325". يُنظر االستذكار)شذ عن اجلماعة فهو  جوج هبا يلزمه الرجوع إليها

والعلم، تُويف  التفسري و القراءة ىف إمام ، حجة  ، ثقة موالهم املخزومل القرشل احلجاج أبو ، املكل جل بن جماهد( هو 5)
 (.5/278(، األعالم)1/273(، جامع التحصيل)4/449هد، وقيل بعدها. السري)101سنة 

 (.5/325ينظران االستذكار ) (6)
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لتها عمها أو عمتها أو خال وخاله ابن أختها أو ابن أخت خاهلا وخالتها ولي  خلاهلا وخا
 أخت غري أمها فإهنم إب ائها.

فإن نسب هؤالء إىل  أ  إحداهن وعمها وعمتها فإهنم أعال منها بدرجة؛ ألّن أابها 
 وعمها وعمتها أعال منها بدرجة.

فإن نسب هؤالء إىل جد إحداهن أو عم وعمة أبيها أو عمها أو عمتها فإهنم أعلل منها 
 بدرجتني.

خيها أو ابن وابنة ابن عمها فإهنم أنزل منها بدرجة؛ ألن فإن نسب هؤالء إىل ابن وابنة أ
 ابن وابنة أخيها وابن وابنة ابن عمها أنزل منها بدرجة. 

 (1) [منه]وكل من نسب هؤالء إليه فإهنن يف درجة املنسوب إليه وليسوا أبجن يتني

ممن  فإن نسب إىل إحداهن عم وعمة ابن أختها أو خال وخالة ابن أخيها فإهنم أجن يون
 نس تهم إليه.

  سا ل  ن هذا الباب توضح  ا ذكران:

ثالث بنات ابن بعضهن أسفل من بعضان للعليا النصف، وللوسطل السدس، وسقطت 
 .(2)السفلل

فإن كان مع العليا ابنة أخيها ومع السفلل أخوها، للعليا النصف، وللوسطل السدس، 

                              
  املث ت يف ب (1)
 صورة ذلكان  (2)

 1/2 بنت ابن
 1/6 بنت ابن ابن

 x بنت ابن ابن ابن
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وال اق  بني السفلل وأخيها للذكر مثل حظ األنثيني علل مذهب مجهور ال صريني؛ ألهنم حيملون 
املسائل، فيجعلون الوسطل يف هذه املسائل ه  ابنة  (1) [ت ني ]املسائل علل أقل ما ميكن إذا مل 

 العليا املنسوب إليها.أخ  
وأما املدنيون والكوفيون فإهنم حيملون املسائل علل أكثر ما ميكن، فيقولونان للوسطل وابنة 

 أخ  العليا السدس.
 . (2)ويف قول ابن مسعود ال اق  ألخ  السفلل دون السفلل

 وإن كان مع العليا ابنة عمها وثالث أخوات متفرقات ومع السفلل عمهاان للعليا وأختها
ألبيها وأمها وأختها ألبيها وابنة عمها الثلثان، وال اق  للوسطل وعم السفلل للذكر مثل حظ 

 .(3)األنثيني، وتسقط أخت العليا ألمها؛ ألهنا ربي ة ابن امليت

فإن كان مع كل واحدة ثالثة بنات أعمام متفرقني ومع السفلل ابن أخ  جدها وجد ابن 

                              
 يف ب )ي ني(.( 1)
 ان (  وصورة ذلك 2)

 يف قول ابن مسعود يف قول عند اجلمهور 
 1/2 1/2 بنت ابن

 1/6 1/6 بنت ابن ابن

 ابن ابن ابن ابن
 ال اق  للذكر مثل حظ األنثيني

 ال اق 

 x بنت ابن ابن ابن
 

 (  وصورة ذلك ان 3)
 بنت ابن

 
 
2/3 

 بنت ابن)بنت عمها(

 بنت ابن )أختها الشقيقة(
 بنت ابن)أختها ألبيها(

 x ربي ة)أختها ألمها(

 ال اق  ابن ابن ابن
 x بنت ابن ابن ابن ابن

 



 اإلجياز يف الفرائض 

 
157 

وأمها وابنة عمها ألبيها الثلثان، وال اق  للوسطل والبنة عمها أخيها، للعليا وابنة عمها ألبيها 

وتسقط ابنة عمها ألمها ]ألبيها وأمها وابنة عمها ألبيها وجد ابن أخ  السفلل وابن أخ  جدها

 .(1) [ألهنا بنت ربيب امليت

ابنة ، فإن كانت امليتة امرأة سقطت ابنة عم العليا ألبيها؛ ألهنا (2)هذا إن كان امليت رجالً 
 .(3)ربيب امليتة وترث مكاهنا ابنة عمها ألمها

                              
 ليست يف أ واملث ت يف ب( 1)
 ان (  وصورة ذلك 2)

 بنت ابن)العليا(
 بنت عمها ألبيها وأمها )بنت ابن امليت( 2/3

 بنت عمها ألبيها )بنت ابن امليت امليت(
 x بنت عمها ألمها )بنت ربيب امليت(

 بنت ابن ابن)الوسطى(

 ال اق 
 عمها ألبيها وأمها)بنت ابن ابن امليت( بنت

 بنت عمها ألبيها)بنت ابن ابن امليت(
 ابن أخ جد السفلل )ابن ابن ابن امليت(
 جد ابن أخ السفلل)ابن ابن ابن امليت(

 x بنت عمها ألمها

 x بنت ابن ابن ابن )السفلى(

 x بنت عمها ألبيها وأمها)بنت ابن ابن ابن امليت(

 x ألبيها)بنت ابن ابن ابن امليت( بنت عمها

 x بنت عمها ألمها

 

 ان (  وصورة ذلك 3)
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فإن كان مع العليا ثالث عمات متفرقات ومع السفلل خال وخالة ابن أختهاان لعمة العليا 
 .(1)ألبيها وأمها وعمتها ألبيها الثلثان، وتسقط العمة لألم؛ ألهنا ربي ة امليت إن كان رجالً 

                                                                                       
 بنت ابن)العليا(

 بنت عمها ألبيها وأمها )بنت ابن امليتة( 2/3
 بنت عمها ألمها )بنت ابن امليتة(

 x بنت عمها ألبيها

 بنت ابن ابن)الوسطى(
 بنت عمها ألبيها وأمها)بنت ابن ابن امليتة( ال اق 

 بنت عمها ألمها)بنت ابن ابن امليتة(
 x بنت عمها ألبيها

 x بنت ابن ابن ابن )السفلى(

 x بنت عمها ألبيها وأمها)بنت ابن ابن ابن امليتة(

 x بنت عمها ألبيها)بنت ابن ابن ابن امليتة(

 x بنت عمها ألمها

 
 ان (  وصورة ذلك 1)

 بنت ابن)العليا(
 )بنت امليت(عمتها ألبيها وأمها  2/3

 عمتها ألبيها )بنت امليت(
 x عمتها ألمها )ربي ة امليت(
 بنت ابن ابن)الوسطى(

 ال اق 
 

 بنت ابن ابن ابن )السفلى(
 خال ابن أختها)ابن ابن ابن ابن امليت(

 خالة ابن أختها)بنت ابن ابن ابن امليت(
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امرأة فإن العمة لألم ترث؛ ألهنا ابنتها، وتسقط العمة لألب؛ ألهنا  (1) [امليتة  ]وإن كانت 
 .(2)ربي تها، وال اق  للوسطل والسفلل وخال وخالة ابن أختها

فإن كان مع كل واحدة ثالث بن أعمام متفرقنيان فاملال للعليا وابن عميها ألبيها وأمها 
 .(2)(1)[وألمها]والبن عمها ألبيها وأمها ، فإن كانت امرأة فلها (3)وألبيها إن كان امليت رجالً 

                              
 ليست يف أ واملث ت يف ب (1)
 ان (  وصورة ذلك 2)

 ابن)العليا(بنت 
 عمتها ألبيها وأمها )بنت امليتة( 2/3

 عمتها ألمها )بنت امليتة(
 x عمتها ألبيها )ربي ة امليتة(
 بنت ابن ابن)الوسطى(

 ال اق 
 

 بنت ابن ابن ابن )السفلى(
 خال ابن أختها)ابن ابن ابن ابن امليتة(
 خالة ابن أختها)بنت ابن ابن ابن امليتة(

 

 ان (  وصورة ذلك 3)
 بنت ابن)العليا(

 ابن عمها ألبيها وأمها )ابن ابن امليت( املال هلم
 ابن عمها ألبيها )ابن ابن امليت امليت(
 x ابن عمها ألمها )ابن ربيب امليت(

 x بنت ابن ابن)الوسطى(
 x ابن عمها ألبيها وأمها)ابن ابن ابن امليت(

 x ابن عمها ألمها
 x ألبيها)ابن ابن ابن امليت(ابن عمها 

 x بنت ابن ابن ابن )السفلى(
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فإن كان مع العليا ثالث بن أعمام متفرقني وخالة ابن أختها وعمة ابن أختهاان فإن كان 
امليت رجاًل فللعليا وخالة ابن أختها وعمة ابن أخيها الثلثان، وال اق  للوسطل وابن ابن عم 

 .(3)العليا ألبيها وأمها وألبيها

                                                                                       
 x ابن عمها ألبيها وأمها)ابن ابن ابن ابن امليت(

 x ابن عمها ألبيها)ابن ابن ابن ابن امليت(

 x ابن عمها ألمها

 

 يف أ "وألبيها" واملث ت يف ب. ( 1)
 ان (  وصورة ذلك 2)

 بنت ابن)العليا(
 ألبيها وأمها )ابن ابن امليتة(ابن عمها  املال هلم

 ابن عمها ألمها )ابن ابن امليتة(
 x ابن عمها ألبيها )ابن ربيب امليتة(

 x بنت ابن ابن)الوسطى(
 x ابن عمها ألبيها وأمها)ابن ابن ابن امليتة(

 x ابن عمها ألمها
 x ابن عمها ألبيها)ابن ابن ابن امليتة(

 x بنت ابن ابن ابن )السفلى(

 X ابن عمها ألبيها وأمها)ابن ابن ابن ابن امليتة(

 X ابن عمها ألبيها)ابن ابن ابن ابن امليتة(

 x ابن عمها عمها ألمها

 

 ان (  وصورة ذلك 3)
 بنت ابن)العليا(

 خالة ابن أختها 2/3
 عمة ابن أختها
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امليتة امرأة فالبن ابن عم العليا ألبيها وأمها وألمها، ويسقط ابن عمها ألبيها؛ وإن كانت 
 .(1)ألنه ابن ابن ربيب امليتة

 ومن قال أبقل ما حيتمل من النسب جعل خالة ابن أختها ه  عمة ابن أخيها.

فإن كان مع كل واحدة عمة عمتها، ومع السفلل ابن أخت خاهلاان لعمة عمة الوسطل 
هنا ابنة امليت، وللعليا وعمة عمة السفلل السدس، وال اق  للسفلل وابن أخت خاهلا النصف؛ أل

، فإن كان خلاهلا أخت غري أمها، فإن ال اق  لعمة عمة (2)إن مل يكن خلاهلا أخت غري أمها

                                                                                       
 ابن عمها ألبيها وأمها

 ابن عمها ألبيها ال اق 
 بنت ابن ابن)الوسطى(
 x ابن عم العلياء ألمها

 x بنت ابن ابن ابن )السفلى(

 

 ان (  وصورة ذلك 1)
 بنت ابن)العليا(

 خالة ابن أختها 2/3
 عمة ابن أختها

 ابن عمها ألبيها وأمها
 ابن عمها ألمها ال اق 

 بنت ابن ابن)الوسطى(
 x ابن عم العليا ألبيها

 x بنت ابن ابن ابن )السفلى(

 

 ان (  وصورة ذلك 2)
 بنت ابن)العليا(

1/6 
 عمة عمة السفلل



 اإلجياز يف الفرائض 

 
162 

العليا؛ ألهنا أخت امليت إن كان رجاًل، ويسقط  ابن أخت خال السفلل؛ ألنه حيتمل أن يكون 
 سفلل.ابن خالة ال

 ومن قال ابألقلان جعل عمة عمة السفلل ه  العليا نفسها.

ابنة وثالثة بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة أمها وأم أبيها ومع السفلل 
 .(1)جد ابن عمهاان لالبنة النصف، وألمها وألم أ  العليا الثمن؛ ألهنما امرأات امليت

 االبنة.ومن قال ابألقل جعل أم أ  العليا ه  أم 

 السدس، وال اق  للعليا وجد ابن عم السفلل.  (2)[االبنة]وألم أ  

 فإن كانت امليتة امرأة فاملسألة  ال؛ ألن أم االبنة ال تكون ميتة حية.
                                                                                       

 x عمة عمتها

 x بنت ابن ابن)الوسطى(

 1/2 )بنت امليت(عمة عمتها

 بنت ابن ابن ابن )السفلى(
 ال اق 

 ابن أخت خاهلا
 

 ان (  وصورة ذلك 1)
 1/2 بنت

 أم ال نت
1/8 

 أم أب العلياء
 بنت ابن )العليا(

 ال اق 
 عم السفلل)ابن ابن(جد ابن 

 x بنت ابن ابن

 x بنت ابن ابن ابن)السفلى(

 

  يف أ "امليت"، واملث ت يف ب. (2)
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فإن كان مع االبنة خالتها وعمتها فلالبنة النصف، وللعليا السدس، وال اق  لعمة االبنة إن  
 فلخالة االبنة؛ ألهنا أختها. كان امليت رجالً. فإن كانت امرأة

مخ  بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وأربع بنات ابن ابن بعضهن أسفل من بعض 
وثالث بنات ابن ابن ابن بعضهن أسفل من بعض، مع السفلل من بنات ابن ابن ابن عم بن 
أخ  جدهاان للعليا من بنات االبن النصف، وللوسطل مع العليا من بنات ابن االبن السدس، 
وال اق  للثالثة من بنات االبن والثانية من بنات ابن االبن والعليا من بنات ابن ابن االبن، 
وللذكر ثالث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض مع العليا خال وخالة ابن أختها وعم وعمة 

 املال كله. (1)[وعمة وعم ابن اختها، للعليا]ابن أختها ومع السفلل خال وخالة ابن أختها 

يكن يف املسألة خال وخالة ابن أخت العليا، فللعليا النصف، وللوسطل السدس،  فإن مل
 وال اق  للسفلل وعم وعمة ابن أخيها، ويسقط ال اقون؛ ألهنم أجن يون.

السفلل عم ابن أخ  ابن  (2)[ابن أخت خاهلا، ومع ]وإن كان مع العليا خال ابن أخت 
 إن مل يكن خلاهلا أخت غري أمها. (3)[خاهلا]أخ  عمهاان املال للعليا وخال ابن أخت ابن أخت 

فإن كان خلاهلا أخت غري أمها، فإنه حيتمل أن يكون أخاها وأن يكون ابن خالتها فيكون 
عم ابن أخ  ابن حينئذ  أجن ياً، فيكون للعليا النصف، وللوسطل السدس، وال اق  للسفلل و 

 أخ  عمها؛ ألنه حيتمل أن يكون أخاها وابن عمها.

فإن كان مع العليا عمة ابن أخ  ابن أخ  عمها ومع السفلل خال ابن أخت ابن أخت 
الثلثان، وال اق  للوسطل والسفلل املنسوب إليها إن مل يكن  (4) [للعليا واملنسوبة إليها]خاهلا 

خلالتها أخت غري أمها فيحتمل أن يكون أخاها وأن يكون خلالتها أخت غري أمها، فإن كان 

                              
  ليست يف أ واملث ت يف ب (1)
  غري واضحة يف أ واملث ت يف ب. (2)
 غري واضحة يف أ واملث ت يف ب. (3)
 غري واضحة يف أ واملث ت يف ب. (4)
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 ابن خالتها فيكون حينئذ  ال اق  للعص ة.

ابددددن أخددددت ابددددن أخددددت خددددال عمدددده ابددددن أخدددد  ابددددن أخدددد  عمهددددا  (1) [العليددددا]فددددإن كددددان مددددع 
ومددددددع  (2) [ابددددددن أخددددددت ابددددددن أخددددددت خاهلددددددا]ومددددددع السددددددفلل ابددددددن أخدددددد  ابددددددن أخدددددد  عددددددم خالددددددة 

وجلددددددة أ  الوسدددددطل الدددددثمن ]واملنسدددددوبة إليهدددددا الثلثدددددان  (3) [للعليدددددا]الوسدددددطل جددددددة أبيهدددددا ألبيددددده 
والسددددددددفلل واملنسدددددددوب إليهددددددددا، وحيتمدددددددل أن يكددددددددون للجددددددددة الددددددددثمن،  (5)/(4) [وال ددددددداق  للوسدددددددطل

وللعليدددددا النصدددددف، وللوسدددددطل السددددددس، وال ددددداق  رد عليهمدددددا، وتكدددددون املنسدددددوبة إىل العليدددددا بندددددت 
السدددددفلل ابدددددن خالتهدددددا أو ابدددددن عدددددم خالتهدددددا أو بندددددت خالدددددة ابدددددن عمهدددددا، ويكدددددون املنسدددددوب إىل 

 ابن خالتها.

فإن كان مع العليا ابنة عم عمها، ومع الوسطل ابن أخيها وابنة عم جدهاان فللعليا النصف، 
وللوسطل السدس، وال اق  البن أخيها والسفلل، وال ترث ابنة عم جدها وابنة عم عمة العليا؛ 

 ألهنما ابنتا أخ  امليت.

                              
 غري واضحة يف أ واملث ت يف ب. (1)
 غري واضحة يف أ واملث ت يف ب. (2)
  يف أ  "العليا" واملث ت يف ب. (3)
  غري واضحة يف أ واملث ت يف ب. (4)
 .18هناية اللوحة رقم  (5)
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 باب 

 اإلخوة واألخوات()من النسب يف 

قالان فإن ترك امليت خال ابن عمته وعمة ابن خال حيتمل أن يكون خال ابن عمته أابه أو 
، (1)عمه وأن تكون عمة ابن اخلال أمه أو خالته، فإن كاان أبوينان فلألم الثلث، وال اق  لألب

 .(2)يكون ال اق  له [عماً ]وكذلك إن كان اخلال 

 ، خال ابن عم وعمة ابن خالة  ا أجن يان.(3)خلال ابن عمتهوإن كانت العمة خالة فاملال 

ابن بنت معه خاله وعمه وابنة ابن معها خاهلا وعمهاان املال خلال ابن ال نت وعم بنت 
 .(4)االبن؛ ألهنما ابنا امليت

                              
 ان (  وصورة ذلك 1)

 ال اق  خال ابن عمة)أب(
 1/3 عمة ابن خال)أم(

 

 ان (  وصورة ذلك 2)
 ال اق  خال ابن عمة)عم(
 1/3 عمة ابن خال)أم(

 

 ان (  وصورة ذلك 3)
 املال خال ابن عمة

 x عمة ابن خال)خالة(

 

 ان (  وصورة ذلك 4)
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ثالث أخوات متفرقات مع كل واحدة أخ ألبان لألخت من األم السدس وأخوها أجن ، 
م النصف، وال اق  لألخت من األب وأخيها ألبيها وأخ األخت لألب ولألخت من األب واأل

 .(1)واألم ألبيها

وحيتمل أن يكون أخو األخت لألب ألبيها أخًا للميت ألب وأم فيكون لألخت لألم 
 .(2)السدس، وال اق  لألخت لألب واألم وأخ  األخت لألب ألبيها

                                                                                       
 x ابن بنت
 x بنت ابن

 خال ابن ال نت
 املال هلما

 عم بنت االبن

 x عم ابن ال نت

 x خال بنت االبن

 

 ان (  وصورة ذلك 1)

 1/2 أخت ألب وأم

 1/6 أخت ألم

 ألبأخت 

 أخ من أب األخت ألب ال اق 

 أخ من أب األخت الشقيقة

 x أخ من أب األخت ألم

 

 ان (  وصورة ذلك 2)

 أخت ألب وأم
 ال اق 

 أخ من أب األخت ألب وأخ امليت لألب واألم
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مها وأخ  األخت لألب واألم فإن كان مع كل واحدة أخ ألمان لألخت لألم وأخيها أل
 .(1)ألمها الثلث، ولألخت لألب واألم النصف، ولألخت لألب السدس، وأخوها أجن 

وحيتمل أن يكون أخو األخت لألم ألمها أخاً للميت ألب وأمان فيكون األخت لألم وأخ  
مثل  األخت لألب واألم ألمها الثلث، وال اق  لألخت لألب واألم وأخ  األخت ألمها للذكر

 .(2)حظ األنثيني

                                                                                       
 1/6 أخت ألم

 x أخت ألب

 x أخ من أب األخت الشقيقة

 x أخ من أب األخت ألم

 

 ان (  وصورة ذلك 1)

 1/2 ألب وأمأخت 

 أخت ألم

 أخ من أم األخت ألم  1/3

 أخ من أم األخت الشقيقة

 أجن  أخ من أم األخت ألب

 1/6 أخت ألب

 

 ان (  وصورة ذلك 2)

 أخت ألب وأم
 ال اق 

 أخ من أم األخت ألم)أخ امليت الشقيق(
 أخت ألم

1/3 
 أخ من أم األخت الشقيقة
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فإن كان مع كل واحدة أخ ألبيها وأمهاان لألخت من األم وأخيها الثلث، وال اق  لألخت 
 .(1)لألب واألم وأخيها

فإن كان مع كل واحدة ثالث أخوات متفرقات يف قول املدنيني و مد بن احلسن ومن 
وأختها ألمها وأخت األخت راعل األكثر حيتمل أن يكون لألخت من األم وأختها ألبيها وأمها 

لألب واألم ألمها الثلث وهن أربع أخوات ألم ولألخت لألب واألم وأختها ألبيها وأمها وأخت 
 األخت لألب ألبيها الثلثان وسقط ثالث أخوات ألب واثنتان منهن أجن يات.

وحيتمل أن يكون ثالث أخوات ألم وأربع أخوات ألب وأم؛ ألن أخت األخت لألم ألمها 
ت األخت لألب ألبيها حيتمل أن يكوان أختني ألب وأم، وأما أخت األخت لألم ألبيها وأخ

 وأخت األخت لألب ألمها فأجن يتان.

وبعض ال صريني حُييل هذه املسألة، قالواان ألنه يؤدي إذا نزلناها أن يكون مع كل واحدة 
وات متفرقات أكثر من ثالث أخوات متفرقات وقد كان السؤال أن مع كل واحدة ثالث أخ

 فيتناقض الكالم.

                                                                                       
 x أخ من أم األخت ألب

 x أخت ألب

 

 ان (  وصورة ذلك 1)
 أخت ألب وأم

 ال اق 
 أخ من أب وأم األخت الشقيقة
 أخ من أب وأم األخت ألم

1/3 
 أخت ألم

 x أخ من أب وأم األخت ألب

 x أخت ألب

 



 اإلجياز يف الفرائض 

 
170 

أخ ألم معه ثالث أخوات متفرقاتان لألخ وأخته ألبيه وأمه وألخته ألمه الثلث وال اق  رد 
 .(1)عليهم

وحيتمل أن تكون أخته ألمه أختًا ألب وأم فيكون هلا النصف، ولألخ وأخته ألبيه وأمه 
 الثلث، وال اق  رد عليهم علل مخسة أسهم علل قول عل .

 ل ع د هللا بن مسعود ال اق  رد علل األخت لألب واألم.ويف قو 

 .(2)وأما أخته ألبيه فأجن ية

 أخ ألم معه ثالثة بن إخوة متفرقنيان إن كان امليت رجالً احتمل ثالثة أوجهان

 أن يكون املال البن األخ لألم؛ ألنه حيتمل أن يكون ابن امليت.

ألمه؛ ألنه حيتمل أن يكون ابن أخ   وحيتمل أن يكون لألخ السدس، وال اق  البن أخيه
 امليت ألبيه وأمه.

 .(1)وحيتمل أن يكون املال كله لألخ لألم ابلفرض والرد، وال يرث بنو إخوته

                              
 ان (  وصورة ذلك 1)

 أخ ألم
 أخت ألب وأم لألخ ألم وال اق  رد عليهم 1/3

 أخت ألم لألخ ألم
 

 ان (  وصورة ذلك 2)
 يف قول ابن مسعود يف قول عل  
 أخ ألم

 ال اق  رد 1/3
 عليهم

1/3 
 أخت ألب وأم لألخ ألم

 ال اق  رد1/2 1/2 أخت ألم)أخت امليت ألب وأم(
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 وإن كان امليت امرأة احتمل أن يكون لألخ السدس، وال اق  البن األخ لألم.

 .(2)وحيتمل أن يكون املال كله لألخ ابلفرض والرد

 أخ ألم معه ثالثة بن أخوات متفرقاتان 

إن كان امليت امرأة احتمل أن يكن املال البن األخت لألم؛ ألنه ابن امليتة، وأن يكون املال  
 .(1)، وإن كان امليت رجالً فاملال لألخ ابلفرض والرد(3)كله لألخ

                                                                                       
 ان (  وصورة ذلك 1)

 االحتمال الثالث االحتمال الثاين االحتمال األول 
 املال)ابلفرض والرد( x 1/6 أخ ألم

 x ال اق  يرث املال ابن أخ ألم لألخ ألم
 x x x ابن أخ ألب وأم لألخ ألم
 x x x ابن أخ ألب لألخ ألم

 

 ان (  وصورة ذلك 2)
 االحتمال الثاين االحتمال األول 
 املال)ابلفرض والرد( 1/6 أخ ألم

 x ال اق  ابن أخ ألم لألخ ألم
 x x ابن أخ ألب وأم لألخ ألم
 x x ابن أخ ألب لألخ ألم

 

 ان (  وصورة ذلك 3)
 االحتمال الثاين االحتمال األول 
 املال)ابلفرض والرد( x أخ ألم

 x املال )ابن امليتة( ابن أخت ألم لألخ ألم
 x x ابن أخت ألب وأم لألخ ألم
 x x ابن أخت ألب لألخ ألم
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 .أخ ألب معه ثالث أخوات متفرقاتان املال لألخ وأخته ألبيه وأمه وأخته ألبيه

وحيتمل أن يكون أخته ألبيه أختًا ألب وأم فيكون هلا النصف وال اق  لألخ لألب وأخته 
 .(2)ألبيه وأمه، وأما أخته ألمه فأجن ية

 إن كان امليت رجالً احتمل ثالثة أوجهان أخت ألب معها ثالثة بن إخوة متفرقني

 أن يكون املال البن األخ لألب؛ ألنه ابن امليت.

ألخت النصف، وال اق  البن أخيها ألبيها؛ ألنه ابن أخ  امليت ألب وحيتمل أن يكون ل
 وأم.

وأن يكون لألخت النصف، وال اق  البن أخيها ألبيها وأمها وابن أخيها ألبيها؛ ألهنما ابنا 

                                                                                       
 

 ان (  وصورة ذلك 1)
 املال)ابلفرض والرد( أخ ألم

 x ابن أخت ألم لألخ ألم
 x ألب وأم لألخ ألم ابن أخت

 x ابن أخت ألب لألخ ألم
 

 ان (  وصورة ذلك 2)
 االحتمال الثاين االحتمال األول 
 أخ ألب

 يرثون املال
 ال اق 

 أخت ألب وأم لألخ ألب
 1/2 أخت ألب لألخ ألب

 أجن ية أجن ية أخت ألم لألخ ألب
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 .(1)أخ ألب

 .(2)فإن كانت امليتة امرأة احتمل الوجهني ا خرين

 أخت ألب معها ثالثة بن أخوات متفرقاتان

 امليتة امرأة احتمل وجهنيان إن كانت

 أن يكون املال البن األخت لألب؛ ألنه حيتمل أن يكون ابن امليتة.

 .(3)وحيتمل أن يكون املال لألخت ابلفرض والرد
                              

 ان (  وصورة ذلك 1)
 االحتمال الثالث االحتمال الثاين االحتمال األول 

 X 1/2 1/2 أخت ألب
 X X ابن أخ ألب وأم لألخت ألب

 ال اق 
 ال اق  املال ابن أخ ألب لألخت ألب
 أجن  أجن  أجن  ابن أخ ألم لألخت ألب

 

 ان (  وصورة ذلك 2)
 االحتمال الثالث االحتمال الثاين 

 1/2 1/2 أخت ألب
 X ابن أخ ألب وأم لألخت ألب

 ال اق 
 ال اق  ابن أخ ألب لألخت ألب
 أجن  أجن  ابن أخ ألم لألخت ألب

 

 ان (  وصورة ذلك 3)
 االحتمال الثاين االحتمال األول 

 املال )ابلفرض والرد( X أخت ألب
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أخت ألب وأم معها ثالثة إخوة متفرقنيان ألخيها ألمها السدس، وال اق  هلا وألخيها ألبيها 
 .(1)وأمها

متفرقنيان إن كان امليت رجاًل احتمل أن يكون املال البن فإن كان معهما ثالثة بن إخوة 
، وحيتمل أن يكون لألخت النصف، وال اق  البن أخيها (2) [ألنه ابن امليت]أخيها ألبيها وأمها 

 .(3)ألبيها وأمها

                                                                                       
 X X ابن أخت ألب وأم لألخت ألب
 x املال ابن أخت ألب لألخت ألب
 أجن  أجن  ابن أخت ألم لألخت ألب

 

 ان (  وصورة ذلك 1)
 االحتمال األول 

 أخت ألب وأم
 ال اق 

 أخ ألب وأم لألخت ألب وأم
 x أخ ألب لألخت ألب وأم

 1/6 أخ ألم لألخت ألب وأم
 

 "إن كان ابن امليت". يف ب(2)
 ان (  وصورة ذلك 3)

 االحتمال الثاين االحتمال األول 
 X 1/2 أخت ألب وأم

 ال اق  املال ابن أخ ألب وأم لألخت
 X X ابن أخ ألب لألخت
 X X ابن أخ ألم لألخت
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 .(1)وإن كانت امليتة امرأة فلألخت النصف، وال اق  البن أخيها ألبيها وأمها

أخوات متفرقاتان إن كانت امليتة امرأة احتمل أن يكون  أخت ألب وأم معها ثالثة بن
 .(2)املال البن أختها ألبيها وأمها؛ ألنه ابن امليتة، وأن يكون لألخت املال

 .(3)وإن كان امليت رجالً فاملال لألخت

ابن أخ ألم معه ثالثة أعمام متفرقني وثالثة أخوال متفرقنيان أما األخوال فأجن يون، وأما 

                              
 ان (  وصورة ذلك 1)

 1/2 أخت ألب وأم
 ال اق  ابن أخ ألب وأم لألخت
 X ابن أخ ألب لألخت
 X ابن أخ ألم لألخت

 

 ان (  وصورة ذلك 2)
 االحتمال الثاين االحتمال األول 

 املال ابلفرض والرد X أخت ألب وأم
 X املال وأم لألختابن أخت ألب 

 X X ابن أخت ألب لألخت
 X X ابن أخت ألم لألخت

 

 ان (  وصورة ذلك 3)
 املال ابلفرض والرد أخت ألب وأم

 X ابن أخت ألب وأم لألخت
 X ابن أخت ألب لألخت
 X ابن أخت ألم لألخت
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لألم؛ ألنه  (1)[للعم]تمل أن يكون للعم لألب واألم السدس؛ ألنه أخ ألم، وال اق األعمام فيح
أخ ألب وأم، وحيتمل أن يكون املال للعم لألب واألم والعم لألم ابلفرض والرد؛ ألهنما أخوان 

 .(2)ألم، وأما العم لألب فأجن 

فأجن يون وحيتمل ابن أخت ألم معه ثالثة أعمام وثالثة أخوال متفرقنيان أما األعمام 
 لألخوال وجهنيان

أن يكون للخال لألب واألم السدس؛ ألنه أخ ألم، وال اق  للخال لألم؛ ألنه أخ ألب 
والرد؛ ألهنما أخوان ألم  (3)وأم، وحيتمل أن يكون املال للخال لألم واخلال لألب واألم ابلفرض/

 .(4)واخلال لألب أجن 

                              
  ساقطة يف أ واملث ت يف ب. (1)
 ان (  وصورة ذلك 2)

 الثاين االحتمال االحتمال األول 
 X X ابن أخ ألم

 1/6 عم ألب وأم البن األخ ألم
 املال ابلفرض والرد

 ال اق  عم ألم البن األخ ألم
 أجن  أجن  عم ألب البن األخ ألم

 

 . 19( هناية اللوحة رقم 3)

 ان (  وصورة ذلك 4)

 االحتمال الثاين االحتمال األول 

 X X ابن أخت ألم
 1/6 ألمخال ألب وأم البن األخت 

 املال ابلفرض والرد
 ال اق  خال ألم البن األخت ألم

 أجن  أجن  خال ألب البن األخت ألم
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وال متفرقنيان األخوال أجن يون، وحيتمل أن يكون ابن أخ ألب معه ثالثة أعمام وثالثة أخ
 املال للعم لألب؛ ألنه أخ ألب وأم.

 .(1)وحيتمل أن يكون للعم لألب والعم لألب واألم؛ ألهنما أخوان ألب، والعم لألم أجن  

ابن أخت ألب معه ثالثة أخوال وثالثة أعمام متفرقنيان األعمام أجن يون، وحيتمل أن 
لألب؛ ألنه أخ ألب وأم، وحيتمل أن يكون للخال لألب واخلال لألب يكون املال للخال 

 .(2)واألم؛ ألهنما أخوان ألب، واخلال لألم أجن 

ابن أخ ألب وأم معه ثالثة أخوال وثالث خاالت وثالثة أعمام وثالث عمات متفرقنيان 
ألب واألم؛ ألهنم األخوال واخلاالت أجن يون، وللعم والعمة لألم الثلث، وال اق  للعم والعمة ل

 .(3)ثالثة إخوة متفرقني وثالثة أخوات متفرقات
                              

 ان (  وصورة ذلك 1)

 X االحتمال األول 
 X X ابن أخ ألب

 X عم ألب وأم البن األخ ألب
 املال

 املال عم ألب البن األخ ألب

 أجن  أجن  عم ألم البن األخ ألب

 

 ان (  وصورة ذلك 2)
 االحتمال الثاين االحتمال األول 

 X X ابن أخت ألب
 X خال ألب وأم البن األخت ألب

 املال
 املال خال ألب البن األخت ألب
 أجن  أجن  خال ألم البن األخت ألب

 
 ان (  وصورة ذلك 3)



 اإلجياز يف الفرائض 

 
178 

ابن أخت ألب وأم معه ثالث خاالت وثالثة أخوال متفرقني وثالث عمات وثالثة أعمام 
 (1)[واخلالة]متفرقنيان األعمام والعمات أجن يون، وللخال واخلالة لألم الثلث، وال اق  للخال 

 .(2)لألب واألم

معه ثالثة بن أعمام متفرقنيان إن كانت امليتة امرأة فاملال البن األخ وابن ابن أخ ألب وأم 
 .(3)عمه ألبيه وأمه؛ ألهنما ابنا أخ ألب وأم

وإن كان امليت رجاًل احتمل أن يكون ابن العم لألب واألم ابن امليت فيكون املال له، وأن 
 .(4)نا أخ ألب وأميكون ابن األخ ألب وأم فيكون بينه وبني ابن األخ؛ ألهنما اب

                                                                                       
 X ابن أخ ألب وأم

 ال اق  عم وعمة ألب وأم البن األخ ألب وأم
 X ألب البن األخ ألب وأمعم وعمة 

 1/3 عم وعمة ألم البن األخ ألب وأم
 
  ساقطة من أ واملث ت يف ب. (1)
 ان (  وصورة ذلك 2)

 X ابن أخت ألب وأم
 ال اق  خال وخالة ألب وأم البن األخ ألب وأم
 X خال وخالة ألب البن األخ ألب وأم
 1/3 خال وخالة ألم البن األخ ألب وأم

 

 ان (  وصورة ذلك 3)
 ابن أخ ألب وأم

 املال بينهما
 ابن عم ألب وأم البن األخ ألب وأم
 x ابن عم ألب البن األخ ألب وأم

 x ابن عم ألم البن األخ ألب وأم

 

 ان (  وصورة ذلك 4)
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ابن أخت ألب وأم معه ثالثة بن أخوال متفرقنيان حيتمل أن يكون ابن اخلال لألب واألم 
ابن امليت إن كان امليت رجاًل فيكون املال له، وأن يكون ابن أخ ألب وأم فيكون له، وإن  

 .(1)مهاكانت امليتة امرأة كان املال البن اخلال لألب واألم؛ ألنه ابن أخيها ألبيها وأ

ثالث أخوات متفرقات مع كل واحدة ثالثة أعمام متفرقنيان لألخت لألم السدس، 
ولألخت لألب واألم النصف، ولألخت لألب السدس، وال اق  لعم األخت لألب واألم وعم 

 .(2)األخت لألب من األب واألم

                                                                                       
 االحتمال الثاين االحتمال األول 

 x ابن أخ ألب وأم
 املال بينهما

 املال وأمابن عم ألب وأم البن األخ ألب 

 X x ابن عم ألب البن األخ ألب وأم

 x x ابن عم ألم البن األخ ألب وأم

 

 ان (  وصورة ذلك 1)
 x ابن أخت ألب وأم

 املال ابن خال ألب وأم البن األخت ألب وأم

 X ابن خال ألب البن األخت ألب وأم

 x ابن خال ألم البن األخت ألب وأم
 

 ان (  وصورة ذلك 2)
 1/2 وأمأخت ألب 
 1/6 أخت ألب

 1/6 أخت ألم
 عم األخت لألب واألم

 ال اق 
 عم األخت لألب من األب واألم
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ا ، وفيما ، ولو تقصيناه خلرج الكتاب عما ر ناه من اإلجي(1)وهذا ابٌب يكثر فيه العوي 
ذكران من األصول ما يؤدي إىل ما يعتاص منها، وقد تقصينا ذلك يف كتاب النسب والعوي .

                              
. لسان عوي  فهو ؛فهمه بعُ وصَ  معناه خف َ  والكالم ،بعُ وصَ  فخف  التوى ان أيعوصاً  األمر ( عاص) أصلها من ( 1)

 (.2/636(، املعجم الوسيط)7/58العرب)
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 باب

 )االختالف يف اجلد(

قال أبو احلسنيان اختلف الصحابة رض  هللا عنهم يف اجلد أ  األب وإن عال مع اإلخوة 
كم ؤ على قسمة اجلد أجر كم ؤ )أجر ان ؛ لقول الن  (1)من األب وكانت تتوقل الكالم فيه جداً 

قالان أن أان  مد بن  (3)أخلان بذلك أبو  مد دعلج بن أمحد السجستاين (2) على النار(
وع دالرمحن بن  (6)قالان حدثنا يعقوب بن ع دالرمحن (5)قالان حّدثنا سعيد بن منصور (4)عل 

 عن سعيد بن املسيب قالان قال (8)عن ع د الرمحن بن حرملة (7)أ  الزاند

                              
 (.9/65، املغن)95( يُنظران التهذيب ص 1)

(، قال القاض  أبو الطيبان "ال يص  8/318، وأخرجه ابن حزم يف احمللل)55( أخرجه سعيد بن منصور يف سننه برقم2)
 (.3/21رفعه إمنا هو عن عمر أو عل ". يُنظران مغن احملتاج)

 مبكة جاور. سجستان من أصله. عصره يف بغداد  دثان  مد أبو السجزي، ال غدادي دعلج بن أمحد بن دعلج( هو 3)
، مات سنة  ابلل مشهورا اليسار، ذوي من كان، و الرواية يف حبراً  وكان ك ري،(  مسند) له. بغداد استوطن مث  ماان
 (.2/340(،األعالم)3/881هد. تذكرة احلفاظ)351

، وروى كتاب السنن سعيد بن منيب بن وأمحد نعيم أىب عن ييرو   املك هللا ع د أبو الصائغ  يد بن  عل بن  مد( هو 4)
 (.4/79(، هتذيب التهذيب)9/152عن سعيد بن منصور الثقات)

  ىف عما يرجع ال كان  و املرو ى عثمان أبو ، اخلراساىن شع ة بن منصور بن سعيد ( هو اإلمام احملدث صاحب السنن5)
هد. سري أعالم الن الء 227وتُويف هبا سنة  مكة سكن و ، ب لخ نشأ و ، جبو جان ولد ، به وثوقه لشدة كتابه

 (.4/78(، هتذيب التهذيب)10586)

( هو يعقوب بن ع دالرمحن بن  مد بن ع دهللا القارئ، حليف بن  هرة وأصله مدين، سكن اإلسكندرية ،  ع أاب 6)
(، رجال صحي  7/644حا م وعمرو بن أ  عمرو ، وروى عنه ابن وهب وسعيد بن عفري . الثقات )

 (2/882ال خاري)

 يف ن يالً  كان.  احلديث حفاظ منان  مد أبو املدين، ابلوالء، القرش ، ذكوان بن هللا ع د الزاند أ  بن الرمحن ع د( 7)
(،الكواكب 8/176هد. سري أعالم الن الء)174سنة  فيها فُتويف بغداد و ار املدينة، خراج و ، و علمه

 (.3/312(،األعالم)1/477النريات)

هد. هتذيب 145روى له مسلم وأصحاب السنن وتُويف سنة  ، األسلمل ، سنة بن عمرو بن حرملة بن الرمحن ع د ( هو8)
 (.6/146التهذيب)
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 . (1) كم على النار(ؤ كم على قسم اجلد أجر ؤ )أجر ان رسول هللا  
وعن عمر  (2) وعن عل ان "من سرّه أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بني اإلخوة واجلد"

 . (4). وعن ابن مسعودان "سلوان عن عضللكم واتركوان من اجلد ال حياه هللا وال بيّاه"(3)حنوه
وأاب الدرداء وأ  بن كعب ومعاذا وأاب موسل وروي أن أاب بكر وابن ع اس وعائشة 

 .(5)األشعري وأاب هريرة وابن الزبري أقاموه مقام األب وحج وا به اإلخوة
 . (6)وعن عمر وعثمان وعل  أهنم قالوا بذلك مث رجعوا عنه

واحلسن وجابر بن  يد وقتادة  (7)وبه قال طاووس وعطاء وع دهللا بن عت ة بن مسعود
 .(10)ونعيم بن محاد وأبو ثور وإسحاق وداود يف آخرين (9)وأبو حنيفة واملزين (8)وعثمان ال يت

                              
 ( س ق خترجيه آنفاً.1)

(، وسعيد بن منصور يف سننه برقم 6/271، وأخرجه ابن أ  شي ة يف املصنف)2944( أخرجه الدارم  يف سننه برقم 2)
 (.10/262، وع دالر اق يف املصنف)57

( قال عمر رض  هللا عنهان "وددت أن رسول هللا صلل هللا عليه وسلم مل يفارقنا حىت يعهد إلينا عهدًا يف اجلد والكاللة 3)
 .3032، ومسلم برقم 5588وأبواب من الراب". رواه ال خاري برقم 

 .(6/129إرواء الغليل) ( وقال األل اين يف اإلرواءان مل أقف عليه ا ن.2/59مل أجده إال يف منار الس يل) (4)

د 11/288(،مصنف ابن أ  شي ة)52د40(، سنن سعيد بن منصور)19057د 19049( يُنظران مصنف ع دالر اق)5)
 (.376د1/372(، احمللل)290

 (.46(، سنن سعيد بن منصور)19052 -19050( يُنظران مصنف ع دالر اق)6)

 أو سنني مخ  ابن  هللا رسول عهد علل كان  إنه ويقالان ( هو ع د هللا بن عت ة بن مسعود اهلذ ، أدرك الن  7)
سنة  وكان كثري احلديث والفتيا، ومن فقهاء الصحابة املشهورين، وقد تُويف   لعمر عامال وكان سنني ست
 (.5/124(، اجلرح والتعديل)4/257هد. معجم الصحابة)74

ال صرة وأصله من الكوفة حدث عن أن  بن مالك والشع  ( هو أبو عمرو عثمان بن مسلم أو أسلم ال يت من فقهاء 8)
(، هتذيب 6/148هد. سري أعالم الن الء)143واحلسن وغريهم وكان صاحب رأي وفقه. وقد مات سنة 

 (.7/139التهذيب)

من أهل  ( هو أبو إبراهيم إ اعيل بن حيي  بن إ اعيل املزين صاحب اإلمام الشافع ، وقد قال فيهان "املزين انصر مذه 9)
(، 12/492هد. سري أعالم الن الء)264مصر" وله كتاب "املختصر" يف الفقه الشافع  . وقد كانت وفاته سنة 

 (.1/329األعالم)

د 11/288(، مصنف ابن أ  شي ة)52د40(، سنن سعيد بن منصور)19057د 19049( يُنظران مصنف ع دالر اق)10)
290.) 
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وكان عمر وع د هللا بن مسعود يقا ان اجلد ابإلخوة واألخوات ما مل تنقصه املقا ة من 
 .(1)السدس مث رجعا فقا ا به إىل الثلث

لإلخوة،  ان "إين قد رأيت أن أنق  اجلد(2)[فقلت] وعن  يد قالان دخلت علل عمر 
فقال عمران لو كنت منقصًا أحداً ألحد  النتقصت اإلخوة للجد. ألي  بنو ع د هللا يرثوين دون 

 .(3)إخويت؟ فما   ال أرثهم دون إخوهتم؟ ألن  أص حت ألقولن يف اجلد قواًل"، فمات من ليلته

وترك أخوين فأراد عمر أن  (4)وعن الشع  أول جد ورث عمر مات ابن لعاصم بن عمر
يستأثر مباله فاستشار عليًا و يدًا يف ذلك، فمّثال له مثاًل، فقالان "لوال أن رأيكما اجتمع ما 

 .(5")رأيُت أن يكون ابن وال أكون أابه

 .(7)ان "لقد حفظت عن عمر مائة قضية خيالف بعضها بعضاً يعن يف اجلد"(6)وعن ع يدة

املقا ة من الثلث، مث رجع فقاسم به وروي أن عليا كان يقاسم اجلد ابإلخوة ما مل تنقصه 
 .(8)إال أن تنقصه املقا ة من السدس، فيفرض له السدس

                              
(، أحكام 2965(، وسنن الدارم )11/298،299ومصنف ابن أ  شي ة)(، 19064( يُنظران مصنف ع دالر اق)1)

 (.1/101القرآن)

 ( ليست يف ج.2)

 (.9/288( احمللل)3)

 وكان ،لقاً خُ  الناس أحسن من اً شاعر وكان  ، ولد يف حياة الن  العدوي القرش  اخلطاب بن عمر بن عاصم( هو 4)
(، 5/46. هتذيب التهذيب) هد 70سنة  ابلربذة مات. مهأل العزيز ع د بن عمر جد وهو. جسيماً  طويالً 

 (.3/248األعالم)

 (.6/247(، السنن الكلى لل يهق )2957( سنن الدارم )برقم5)

( هو ع يدة بن عمرو املرادي الكويف السلماين، الفقيه العامل، صحا  أسلم  من فت  مكة ، وكان يوا ي ُشرحيًا يف 6)
 (. 4/40(،سري أعالم الن الء)5/139ثقات)هد. ال72سنة  القضاء. وقد مات 

 (.6/270(، مصنف ابن أي شي ة)10/261( مصنف ع دالر اق)7)

 (6/231( رواه ال يهق  يف السنن الكلى)8)
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قالان أخلان  (1)وروى عنه الشع  أنه قاسم به إىل س عة ومثانية، أخلان بذلك أمحد بن كامل
 وأ  (5)عن فراس (4)عن قي  بن الربيع (3)قالان أخلان يزيد بن هارون (2)أمحد بن ع يدهللا
أ  ]عن الشع  قالان كتب ابن ع اس من ال صرة إىل عل  يف حديث  (6)إسحاق الشي اين

يف ستة إخوة وجد فكتب إليه أن أعطه س عاً. ويف حديث فراس يف س عة إخوة  (7)[إسحاق
 .(8) وجد، فكتب إليهان "اقسم املال بينهم علل السواء، وام  كتا  هذا وال ختلده"

 اية عنه.ولي  العمل علل هذه الرو 

وعن الشع  أن علياً كان ينزل بن األخ مع اجلد منا ل آابئهم، ومل يكن أحد من أصحاب 
يفعله غريه، أخلان بذلك أمحد بن كامل قالان أخلان أمحد بن ع يد هللا قالان أخلان  الن  

                              
 حكامابأل عاملا كان،  بغداد أهل من قاض  ان الشجري ال غدادي منصور بن شجرة بن خلف بن كامل  بن أمحد( هو 1)

هد. 350، وقد مات سنة  احلديث يف متساهال وكان، الكوفة قضاء و . مصنفات عدة وله والتاريخ، واألدب والقرآن
 (.1/199(، األعالم)15/544سري أعالم الن الء)

، صدوق روى له ال صرى هللا ع د أبو ، الغداىن صخر بن سهيل ابن ، هللا ع د ابن يقال و هللا ع يد بن أمحد ( هو2)
 (. 1/39(، رجال ال خاري)1/51. هتذيب التهذيب) ذلك بعد قيل و هد 224  ال خاري وأبوداود ، مات سنة

 .الثقات احلديث حفاظ منان خالد أبو الواسط ، ابلوالء، السلم  اثبت بن  اذان بن هارون بن يزيد(3)
 وعشرين أربعة أحفظ"ان يقول وكان. ألفا بس عني جملسه حيضر كان  من درقُ ، الشأن ك ري  ،ذكياً  ابلدين، العلم واسع كان

". وقد مات خملوق القرآن أن ظهرتأل هارون بن يزيد مكان لوال"ان املأمون قال ، "فخر وال سنادهاإب حديث ألف
 (8/190(  األعالم)9/358هد. سري أعالم الن الء)206سنة 

 يف ال خاري ذكرهقد و " ، وعلمه  اعه لكثرة اجلوال"ان له يقال كان، وقد  الكويف  مد أبو األسدي الربيع بن قي ( 4)
 الصدق و له بقوي لي  حامت" أبو وقال،  "بش ء حديثه لي "ان معني ابن وقال"، يضعفه وكيع كان"ان وقال الضعفاء
 (،8/41(،سري أعالم الن الء )1/492". الكواكب النريات)حديثه يكتب

روى له ال خاري ومسلم وأصحاب السنن، وقد ، وهم رمبا صدوق، الكوىف حيىي أبو ، اخلارىف اهلمداىن حيىي بن فراس ( هو5)
 هد 129مات سنة

 (.8/233(،هتذيب التهذيب)2/610رجال ال خاري )

( هو اإلمام سليمان بن فريو  الكويف موىل بن شي ان بن ثعل ة حافظ حجة حّدث عن الشع  والنخع  وغريهم مات 6)
 (.4/135هد.  اجلرح والتعديل)138سنة 

 ( ليست يف ج.7)

 .6/262مصنف ابن أ  شي ة)( 8)
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 .(2)عن الشع  (1)يزيد بن هارون قالان أن أان إ اعيل بن أ  خالد

 إسقاطهم مع اجلد.واملشهور عن عل  

وكان عل  وع د هللا بن مسعود يفرضان لذوي السهام من األخوات فروضهن وجيعالن 
 .(3)ال اق  للجد إال أن يكون ال اق  أقل من السدس فيفرضان له السدس. وعن عمر حنوه

وكان عل  يفرض لألخوات لألب واألم مث يقسم ال اق  بني اإلخوة لألب واجلد ما مل 
  ة من السدس، فإن نقصته فرض له السدس وجعل ال اق  لإلخوة لألب.تنقصه املقا

وأسقط ع د هللا بن مسعود اإلخوة لألب مع األخت لألب واألم واجلد، وإذا مل يكن ولد 
 .(4)أب وأم، فإن ولد األب يقومون مقامهم يف مقا ة اجلد يف قوهلم

 .(5)لإلخوة واألخواتوكان عل  يفرض للجد مع ال نات السدس وجيعل التعصيب 

وكان  يد وابن مسعود يقا ان اجلد ابإلخوة إال أن تنقصه املقا ة من الثلث فيفرضانه له، 
فإن كان معهم  وج أو  وجة أو أم أو جدة أعطيا اجلد األوفر من املقا ة أو ثلث ما ي قل بعد 

عن الشع   (6)سامل فرض ذوي السهام أو سدس مجيع املال، هذه رواية النخع  عنه، و مد بن
 .(7)عن ع د هللا

                              
 حافظ الكويف هللا ع د أبو ، ال جلل موالهم األمحسل ، كثريان   يقال و سعدان  يقال و هرمز خالد أىب بن إ اعيل ( هو1)

(، رجال 6/176. سري أعالم الن الء)هد 146ال خاري ومسلم وأصحاب السنن. وقد مات سنة  له روى ث ت ثقة
 (. 1/68صحي  ال خاري)

 (.9/290(، وينظران احمللل)6/231رواه ال يهق  يف السنن الكلى)( 2)

 (.6/249،250(، سنن ال يهق  الكلى)11/298( يُنظران مصنف ابن أ  شي ة)3)

 (.6/251(، سنن ال يهق  الكلى)11/298( يُنظران مصنف ابن أ  شي ة)4)

 (.6/26،مصنف ابن أ  شي ة)97( التهذيب ص 5)

هلمداين أبو سهل الكويف، له كتاب يف الفرائض، وهو ضعيف يف الرواية . هتذيب ( هو  مد بن سامل ا6)
 (.9/155(، هتذيب التهذيب)25/238الكمال)

 (.8/309(، احمللل)6/249(، سنن ال يهق  الكلى)6/262( يُنظران مصنف ابن أ  شي ة)7)
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وروى ابن أ  ليلل عن الشع  عن ع د هللا مثل قول عل  يف املقا ة إال أن تنقصه املقا ة 
 .(1)من السدس مع ذي السهم

وكان  يد يقاسم اجلد بولد األب واألم وولد األب فما حصل لولد األب رّده علل ولد 
النصف، فإن بق  ش ء كان  (3)ألب وأم فريد عليها متام / إال أن يكون أختاً  (2)[واألم]األب 

 .(4)بني ولد األب، وعن عمر حنوه

 .(5)وكان  يد يقاسم اجلد ابألخوات وال يفرض هلن إال يف األكدرية

 .(6)وكان عمر وع د هللا بن مسعود ال يفضالن أّماً علل جد

ىل اثن عشر، وال أعرف ذلك وأ  موسل أهنما قا ا اجلد إ (7)وروي عن عمران بن احلصني
 موصواًل، وال اثبتاً.

 .(8)وذهب إىل قول ابن مسعود مسروق وشري  و طائفة من متقدم  الكوفة

 .(10)وابن أ  ليلل يف آخرين إىل قول عل  (9)وذهب املغرية

                              
 .95،96( يُنظران التهذيب ص 1)

 ( ليست يف ج.2)

 .20هناية اللوحة رقم  (3)
 .95،96( يُنظران التهذيب ص 4)

 (.6/265(،مصنف ابن أ  شي ة)10/271(. يُنظران مصنف ع دالر اق)6/250( يُنظران سنن ال يهق  الكلى)5)

 (.304-11/302( يُنظران مصنف ابن أ  شي ة)6)

يُفقه أهل ال صرة وواله  ايد  ( هو عمران بن حصني بن ُع يد بن خلف اخلزاع ، من علماء الصحابة بعثه عمر 7)
 (. 8/111(، هتذيب التهذيب)2/508هد. سري أعالم الن الء)52سنة  قضاءها ، وتُويف 

 (.13/392( يُنظران االستذكار)8)

هد. هتذيب 136( هو أبو هشام املغرية بن مقسم الض  ابلوالء الكويف، من فقهاء التابعني، وقد  مات سنة 9)
 (.1/284التحصيل)(، جامع 28/397الكمال)

 .98( التهذيب ص 10)
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 (1)وذهب األو اع  ومالك والشافع  والثوري وأبو يوسف و مد وع يدهللا بن احلسن
 .(2)واللؤلؤي وأمحد وأبو ع يد إىل قول  يد

  سا ل  ن هذا  الباب:
 أخ وجدان يف قول أ  بكر ومن اتبعه هو للجد.

 .(4)و يد املال بينهما نصفني (3)[وع د هللا]ويف قول عمر وعثمان وعل  
 .(5)أخوان وجدان املال بينهم أثالاثً 

األول وقول  يدان الثلث للجد،  ثالثة إخوة وجدان قول عمر وع د هللا األخري وقول عل 
 وال اق  لإلخوة.

 . (6)قول عل  األخري وقول عمر وع د هللا األولان املال بينهم أرابعاً 

                              
( هو ع يدهللا بن احلسن بن احلصني العنلي القاض ، من فقهاء التابعني ابل صرة وقد توىل قضاءها ، ومات سنة 1)

 (.4/192(، األعالم)19/23هد. هتذيب الكمال)168

 (.9/69، املغن)(8/296(، اجملموع)13/392(، االستذكار)29/190( امل سوط)2)

 ليست يف ج.( 3)

 (  وصورة ذلك ان 4)
 يف قول عمر ومن معه يف قول أ  بكر ومن معه 
 x 1 أخ
 1 1 جد

 

 (  وصورة ذلك ان 5)
 3 
 2 أخوان
 1 جد

 

 (  وصورة ذلك ان 6)
 يف قول عمر األول يف قول عمر األخري 
  9 4 

 1//3 2//6 ال اق  ثالثة إخوة
 1 3 1/3 جد
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ويقي  بعد هذا يف التفريع علل املشهور من قول عل  وع د هللا و يد؛ إذ قد ذكران 
 االختالف عنهم يف صدر هذا ال اب.

 أسداساً. مخسة إخوة وجدان يف قول عل  املال بينهم
 .(1)ويف قول ع د هللا و يد للجد الثلث، وال اق  لإلخوة

 ستة إخوة وجد يف قول عل  للجد السدس، وال اق  لإلخوة.
 .(2)ويف قول ع د هللا و يد للجد الثلث وال اق  لإلخوة

، ولكل أخت (3)[ولألخ سهمان]أخ وأختان وجدان املال بينهم علل ستة للجد سهمان، 
 . (4)سهم يف قوهلم

                              
 (  وصورة ذلك ان 1)

  يف قول ع دهللا و يد قول عل يف  
 6  15 

 2//10 ال اق  5 مخسة إخوة
 5 1/3 1 جد

 

 (  وصورة ذلك ان 2)
 يف قول ع دهللا و يد يف قول علل 
  36  9 

 1//6 ال اق  5//30 ال اق  ستة إخوة
 3 1/3 6 1/6 جد

 

 ( ليست يف ج.3)

 (  وصورة ذلك ان 4)
 6 
 2 أخ
 1//2 أختان

 2 جد
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 أخ وثالث أخوات وجدان يف قول عل  املال بينهم علل س عة.
 .(1)ويف قول ع د هللا و يد للجد الثلث، وال اق  لألخ واألخوات
 أخوان وأخت وجدان يف قول عل  املال بينهم علل س عة.

 .(2)ويف قول ع د هللا و يد للجد الثلث، وال اق  لألخوين واألخت
 فصل: 

 وع د هللا لألخت النصف، وال اق  للجد. أخت وجدان يف قول عمر وعل 
 .(3)ويف قول  يد املال بينهما للذكر مثل حظ األنثيني

                              
 (  وصورة ذلك ان 1)

  يف قول ع دهللا و يد يف قول عل  
 7  15 
  2 أخ

 ال اق 
4 

 2//6 3 ثالث أخوات

 5 1/3 2 جد
 

 (  وصورة ذلك ان 2)
  يف قول ع دهللا و يد يف قول عل  
 7  15 
  2//4 أخوان

 ال اق 
8//4 

 2 1 أخت

 5 1/3 2 جد
 

 (  وصورة ذلك ان 3)
 يف قول  يد وع دهللايف قول عمر وعل   
 2 3 
 1 1 أخت

 2 1 جد
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 أختان وجدان يف قول عل  وع د هللا لألختني الثلثان، وال اق  للجد. 
 .(1)ويف قول  يد املال بينهم علل أربعة

 د.ثالث أخوات وجدان يف قول عل  وع د هللا لألخوات الثلثان، وال اق  للج
 .(2)ويف قول  يد املال بينهم علل مخسة

أخت ألب وأم وأخت ألب وجدان يف قول عل  وع د هللا لألخت لألب واألم النصف، 
 ولألخت لألب السدس، وال اق  للجد.

ويف قول  يد املال بينهم علل أربعة مث ترد األخت علل األخت لألب واألم ما يف يدها 
 .(3)خت لألب واألم نصفنيلتستكمل فيصري املال بني اجلد واأل

أخت ألب وأم وأختان ألب وجدان يف قول عل  وع د هللا لولد األب واألم النصف، ولولد 

                              
 (  وصورة ذلك ان 1)

 يف قول  يد يف قول عل  وع دهللا 
  4 
 1//2 2/3 أختان

 2 ال اق  جد
 

 (  وصورة ذلك ان 2)
 يف قول  يد يف قول عل  وع دهللا 
 3 5 

 3 2 ثالث أخوات

 2 1 جد
 

 (  وصورة ذلك ان 3)
  قول  يديف   يف قول عل  وع دهللا 
  6  2 

 1 1 3 1/2 أخت ألب وأم
 x )يرد نصي ها علل األخت الشقيقة( 1 1/6 أخت ألب

 1 1 2 ال اق  جد
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 األب السدس، وال اق  للجد.

ويف قول  يد املال بينهم علل مخسة مث يرد ولد األب علل األخت لألب واألم سهماً 
مسة يف اثنني فينجل الكسر ونصفًا لتستكمل النصف مع السهم الذي يف يدها فاضرب اخل

فيصري ذلك عشرة، للجد مخساه أربعة، ولألخت لألب واألم النصف مخسة أسهم، وي قل سهم 
لألختني لألب ال ينقسم عليهما، فاضرب العشرة يف اثنني تكن عشرين، للجد مخساه مثانية، 

 .(1)ولألخت لألب واألم عشرة، ولكل أخت ألب سهم

ألب وجدان يف قول عل  وع د هللا لألخت لألب واألم أخت ألب وأم وثالث أخوات 
 النصف، ولألخوات لألب السدس، وال اق  للجد.

ويف قول  يد املال بينهم علل ستة للجد سهمان وهو الثلث، ولكل أخت سهم، مث ترد 
بنات األب علل األخت لألب واألم سهمني متام النصف، في قل معهن سهم ال ينقسم علل 

هن ثالثة يف أصل املسألة يكن مثانية عشر، للجد ستة ولألخت لألب واألم ثالثة فاضرب عدد
 .(2)تسعة، ولكل أخت ألب سهم

                              
 (  وصورة ذلك ان 1)

  يف قول  يد  يف قول عل  وع دهللا 
  6 5 20 

 10 1 3 1/2 أخت ألب وأم
 1//2 )يردمنها سهم ونصف(2 1 1/6 أختان ألب

 8 2 2 ال اق  جد
 

 (  وصورة ذلك ان 2)
  يف قول  يد  يف قول عل  وع دهللا 
  6 6 18 

 9 1 3 1/2 أخت ألب وأم

 1//3 )يرد سهمان علل األخت الشقيقة( 3 1 1/6 ثالث أخوات ألب

 6 2 2 ال اق  جد
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أخت ألب وأم وأربع أخوات ألب وجدان يف قول عل  وع د هللا لألخت لألب واألم 
 النصف، ولألخوات لألب السدس، وال اق  للجد.

لث، ولألخت لألب واألم النصف، ويف قول  يد للجد الثلث؛ ألن املقا ة تنقصه من الث
 وال اق  لولد األب.

وبعض الفرضيني إذا انفرد اجلد بفرض جيعل ال اق  بني األخت لألب واألم وولد األب مث 
 يرد ولد األب علل ولد األب واألم. 

والصواب إذا انفرد اجلد بفرض أن يفرض لألخت لألب واألم النصف إذا كان ال اق  أكثر 
ال اق  لولد األب، فإن كان ال اق  أقل من النصف حولته )جعلته( لولد  من النصف، وجيعل

األب واألم؛ ألن ولد األب إمنا دخلوا يف القسمة مع اجلد لتنقصه ابملقا ة، فإذا انفرد اجلد 
 .(1)بفرض فال معىن ملقا ة ولد األب لولد األب واألم

ل اق  بني األخ واجلد أخت ألب وأم وأخ ألب وجدان يف قول عل  لألخت النصف، وا
 نصفني.

 ويف قول ع د هللا لألخت النصف، وال اق  للجد. 

ويف قددددددول  يددددددد املددددددال بيددددددنهم علددددددل مخسددددددة، للجددددددد سددددددهمان، ولددددددألخ سددددددهمان، ولألخددددددت 
سدددددهم، مث يدددددرد األخ علدددددل األخدددددت متدددددام النصدددددف، وتصددددد  مدددددن عشدددددرة للجدددددد أربعدددددة، ولألخدددددت 

                              
 (  وصورة ذلك ان 1)

  يف قول  يد  يف قول عل  وع دهللا 
  6  6 

 3 1/2 3 1/2 أخت ألب وأم

 1 ال اق  1 1/6 أخوات ألبأربع 

 2 1/3 2 ال اق  جد
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 .(1)مخسة، ولألخ سهم

ان يف قول عل  لألخت لألب واألم النصف، وال اق  أخت ألب وأم وأخوان ألب وجد
 بينهما وبني اجلد علل ثالثة.

 ويف قول ع د هللا لألخت النصف، وال اق  للجد.

 .(2)ويف قول  يد للجد الثلث، ولألخت النصف، وال اق  لألخوين لألب

أخت ألب وأم وأخ وأخت ألب وجدان يف قول عل  لألخت لألب واألم النصف، وال اق  
 األخ واألخت واجلد علل مخسة. بني

 ويف قول ع د هللا لألخت النصف، وال اق  للجد.

                              
 (  وصورة ذلك ان 1)

  يف قول  يد  يف قول ع دهللا  يف قول عل  
  2  2 5 10 

 5 1 1 1/2 1 1/2 أخت ألب وأم

 أخ ألب
 ال اق 

1  x 
)يُرد منها سهم ونصف 2

 علل األخت(
1 

 4 2 1 ال اق  1 جد
 
 (  وصورة ذلك ان 2)

  يف قول  يد  قول ع دهللا يف  يف قول عل  
  6  2  18 

 9 1/2 1 1/2 3 1/2 أخت ألب وأم
 أخوان ألب

 ال اق 
2//1  x  1//3 ال اق 

 6 1/3 1 ال اق  1 جد
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ويف قول  يد املال بينهم علل ستة للجد سهمان وهو الثلث مث يرد ولد األب علل ولد 
األب واألم متام النصف في قل معهما سهم بينهما علل ثالثة فال ينقسم، فاضرب ثالثة يف ستة 

 .(1)ستة أسهم، ولألخت تسعة، ولألخ سهمان، ولألخت سهمتكن مثانية عشر، للجد 

أخت ألب وأم وأخ وأختان ألب وجدان ه  من اثن عشر يف قول عل  لألخت من األب 
واألم النصف ستة، وال اق  بني اجلد وولد األب علل ستة، للجد سهمان، ولألخ سهمان، 

 ولكل أخت سهم.

 ف، وال اق  للجد.ويف قول ع د هللا لألخت من األب واألم النص

ويف قول  يد للجد الثلث مثانية أسهم، ولألخت لألب واألم النصف اثنا عشر سهماً، 
 .(2)ولألخ سهمان، وألختيه سهمان

                              
 (  وصورة ذلك ان 1)

  يف قول  يد  يف قول ع دهللا  يف قول عل  وع دهللا 
  10  2 6 18 

 9 3 1 1/2 5 1/2 أخت ألب وأم
 أخ ألب

 
 ال اق 

2   
1 

2 
 1   1 أخت ألب

 6 2 1 ال اق  2 جد
 

 (  وصورة ذلك ان 2)
 يف قول  يد  يف قول ع دهللا  يف قول عل  
  18  2 24 

 12 1 1/2 6 1/2 أخت ألب وأم

 أخ ألب
 
 ال اق 

2   2 

 1//2   1//2 أختان ألب

 8 1 ال اق  2 جد
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 ثالثة إخوة متفرقني وجد يف قول عل  وع د هللا املال بني اجلد واألخ لألب واألم نصفني.
لألب علل ثالثة، مث يرد األخ لألب  ويف قول  يد املال بني اجلد واألخ لألب واألم واألخ
 .(2)، وللجد الثلث(1)[الثلثان]سهمه علل األخ لألب واألم، فيصري لألخ لألب واألم 

  سا ل اجلد  ع ذوي السهام:
 .(3)أم وأخ وجدان لألم الثلث، وال اق  بني اجلد واألخ نصفني يف قوهلم

 .(4)أثالاثً يف قوهلم أم وأخوان وجدان لألم السدس، وال اق  بني األخوين واجلد

                              
 ( يف ج "الثلث".1)

 (  وصورة ذلك ان 2)
 يف قول  يد يف قول عل  وع دهللا 
 2  3 

 2 1 1 أخ ألب وأم
 x )يرد لألخ الشقيق(x 1 أخ ألب

 x x x أخ ألم

 1 1 1 جد
 

 (  وصورة ذلك ان 3)
  3 
 1 1/3 أم
 أخ

 ال اق 
1 

 1 جد
 

 (  وصورة ذلك ان 4)
  18 
 3 1/6 أم

 أخوان
 ال اق 

10//5 
 5 جد
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أم وأخوان وأخت وجدان لألم السدس، وال اق  بني األخوين واألخت واجلد علل س عة يف 
 ع د هللا. (1)قول عل  والشع  عن /

ويف قول  يد وإبراهيم عن ع د هللا ه  من مثانية عشر، لألم السدس ثالثة أسهم، وللجد 
 .(2)لكل أخ أربعة ولألخت سهمان ثلث ال اق  مخسة، وال اق  بني األخوين واألخت

 فصل آخر: 

أم وأخت وجدان عن عمر وع د هللا لألم  السدس، ولألخت النصف، وال اق  للجد. 
 (3)[معناهم واحد]وعنهما أيضاً لألخت النصف، ولألم ثلث ما ي قل، وما بق  للجد 

 وعن ع د هللا أيضاً لألخت النصف، وال اق  بني اجلد واألم نصفني.

 عثمان لألم الثلث، ولألخت الثلث، وللجد الثلث.وعن 

 ويف قول عل  لألم الثلث، ولألخت النصف، وال اق  للجد.

ويف قول  يد لألم الثلث، وال اق  بني اجلد واألخت للذكر مثل حظ األنثيني. وهذه مسألة 

                              
 .21هناية اللوحة رقم  (1)
 (  وصورة ذلك ان 2)

 يف ع دهللا ا خر يف قول عل  
  42  18 
 3 1/6 7 1/6 أم

 أخوان
 ال اق 

20//10 
 ال اق 

8//4 

 2 5 أخت

 5 ثلث ال اق  10 جد
 

 ( ليست واضحة يف أ واملث ت يف ج.3)
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 .(2)، وه  مثلثة عثمان، وإحدى مربعات ع د هللا(1)تسمل اخلرقاء

 قول عل  وع د هللا لألم السدس، ولألختني الثلثان، وال اق  للجد. أم وأختان وجدان يف

 .(3)ويف قول  يد لألم السدس، وال اق  بني اجلد واألختني علل أربعة

أم وثالث أخوات متفرقات وجدان يف قول عل  وع د هللا لألم السدس، ولألخت لألب 
 واألم النصف، ولألخت لألب السدس، وال اق  للجد.

د لألم السدس، وال اق  بني اجلد واألخت لألب واألم واألخت لألب علل ويف قول  ي

                              
 .(.    7/306 يت اخلرقاء ألهنا خترقت من كثرة أقوال الصحابة فيها. يُنظران اإلنصاف)( 1)

 (  وصورة ذلك ان 2)

 
قول عمر 
 وع دهللا

القول ا خر 
 عنهما

قول ع دهللا 
 الثالث

قول 
 عثمان

 قول  يد قول عل 

 1/3 1/3 1/3 نصف ال اق  ثلث ال اق  1/6 أم

ال اق  بينهما للذكر  1/2 1/3 1/2 1/2 1/2 أخت
 ال اق  1/3 نصف ال اق  ال اق  ال اق  جد مثل حظ األنثيني

 

 (  وصورة ذلك ان 3)

 يف قول  يد يف قول عل  وع دهللا 

  6  6 

 1 1/6 1 1/6 أم

 4 2/3 أختان
 ال اق 

5 

  1 ال اق  جد
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أربعة، مث ترد األخت لألب علل األخت لألب واألم سهمها، وتص  من اثن عشر، لألم 
 .(1)سهمان، وللجد مخسة أسهم، ولألخت لألب واألم مخسة

لألب واألم جدة وأخت ألب وأم وأخ ألب وجدان يف قول عل  للجدة السدس، ولألخت 
 النصف، وال اق  بني اجلد واألخ ألب نصفني.

ويف قول  يد للجدة السدس، وال اق  بني اجلد واألخ واألخت علل مخسة، مث يرد األخ 
علل األخت ما يف يده لتستكمل النصف، وتص  من ستة، للجدة سهم، وللجد سهمان، 

 .(2)ولألخت ثالثة أسهم
                              

 (  وصورة ذلك ان 1)

 يف قول  يد يف قول عل  وع دهللا 

  6  12 

 2 1/6 1 1/6 أم

  3 1/2 أخت ألب وأم
 
 ال اق 

5 

  1 1/6 أخت ألب

 5 1 ال اق  جد

     ألمأخت 

 

 (  وصورة ذلك ان 2)
  يف قول  يد  يف قول عل  
    6 
 1  1 1/6 جدة

 3 1/2 أخت ألب وأم
 
 ال اق 

3 

 أخ ألب
 ال اق 

1  

 2 1 جد
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يف قول عل  لألم السدس، ولألخت النصف،  أم وأخت ألب وأم وأخ وأخت ألب وجدان
 وللجد السدس، وال اق  بني األخ واألخت علل ثالثة.

 ويف قول ع د هللا لألم السدس، ولألخت النصف، وال اق  للجد.

ويف قول  يد لألم السدس، وال اق  بينهم علل ستة، واملقا ة وثلث ال اق  سواء، فاجعل 
ق  بعد السدس ثلث، فقلان لألم السدس ثالثة، وللجد ثلث املسألة من مثانية عشر ليكون لل ا

ال اق  مخسة، وأتخذ األخت لألب واألم متام النصف تسعة أسهم، وي قل سهم بني ولد األب 
علل ثالثة يف مثانية عشر يكون ذلك أربعة ومخسني ومنها تص ، لألم منها تسعة، وللجد مخسة 

خ سهمان، ولألخت سهم. وهذه تسمل عشر، ولألخت لألب واألم س عة وعشرون، ولأل
 .(1)خمتصرة  يد

أم وأخت ألب وأم وثالث أخوات ألب وجدان يف قول عل  وع د هللا لألم السدس، 
 ولألخت لألب واألم النصف، ولألخوات لألب السدس، وللجد ما بق .

ها ويف قول  يد لألم السدس، وال اق  بينهم علل ستة، واملقا ة وثلث ال اق  سواء، فاجعل
من مثانية عشر، لألم السدس ثالثة، وللجد ثلث ال اق  مخسة، وأتخذ األخت متام النصف 

                                                                                       
 

 (  وصورة ذلك ان 1)
 يف قول  يد يف قول ع دهللا يف قول عل  
  6  6  54 
 9 1/6 1 1/6 1 1/6 أم

 3 1/2 3 1/2 أخت ألب وأم

 ال اق 

27 

 أخ ألب
 1 ال اق 

  2 

 1   أخت ألب

 15 2 ال اق  1 1/6 جد
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تسعة، وي قل سهم بني األخوات لألب ال ينقسم عليهن، فاضرب عددهن يف مثانية عشر يكن 
 .(1)أربعة ومخسني ومنها تص 

املسألة جدة وأخت ألب وأم  وأربع أخوات ألب وجدان يف قول عل  وع د هللا اجلواب ك
 ق لها.

ويف قول  يد للجدة السدس ثالثة من مثانية عشر، وللجد ثلث ال اق  مخسة؛ ألنه أوفر من 
املقا ة، ولألخت لألب واألم النصف تسعة، وي قل سهم بني األخوات لألب، وتص  من اثنني 

 .(2)وس عني

 .جدة وأخت ألب وأم ومخ  أخوات ألب وجدان اجلواب كاملسألة ق لها يف قوهلم

                              
 (  وصورة ذلك ان 1)

  يف قول  يد  يف قول عل  وع د هللا 
    54 
 9 1/6  1/6 أم

  1/2 أخت ألب وأم

 ال اق 

27 
 1//3  1/6 ثالث أخوات ألب

 15  ال اق  جد

 

 (  وصورة ذلك ان 2)
  يف قول  يد  يف قول عل  وع د هللا 
  6  72 
 12 1/6 1 1/6 جدة

 36 1/2 3 1/2 أخت ألب وأم

 4//16 ال اق  1 1/6 أربع أخوات ألب

 8 ثلث ال اق  1 ال اق  جد
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 .(1)ويف قول  يد تص  من تسعني

أم وأخت ألب وأم وأخوان وأخت ألب وجدان يف قول عل  لألم السدس، ولألخت لألب 
واألم النصف، وللجد السدس، وال اق  لألخوين واألخت لألب للذكر مثل حظ األنثيني، 

 وتص  من ثالثني.

 ويف قول ع د هللا لألم السدس، ولألخت النصف، وال اق  للجد.

ويف قول  يد لألم السدس ثالثة، وللجد ثلث ال اق  مخسة، ولألخت النصف تسعة، 
 .(3)، وتص  من تسعني(2)[مخسة]وي قل سهم بني ولد األب علل 

                              
 (  وصورة ذلك ان 1)

  يف قول  يد  يف قول عل  وع د هللا 
  6  90 
 15 1/6 1 1/6 جدة

 45 1/2 3 1/2 أخت ألب وأم

 20 ال اق  1 1/6 مخ  أخوات ألب

 10 ثلث ال اق  1 ال اق  جد
 

 ( يف ج "تسعة".2)

 (  وصورة ذلك ان 3)
 يف قول  يد يف قول ع دهللا يف قول عل  
  30  6  90 
 15 1/6 1 1/6 5 1/6 أم

 45 1/2 3 1/2 15 1/2 أخت ألب وأم
 أخوان ألب

 ال اق 
4//2   

 ال اق 
16//8 

 4   1 أخت ألب

 10 ثلث ال اق  2 ال اق  5 1/6 جد
 



 اإلجياز يف الفرائض 

 
202 

 فصل آخر:

 وج وأخوان وجدان للزوج النصف، وال اق  بني األخوين واجلد أثالاًث يف قوهلم، واملقا ة 
 .(1)وثلث ال اق  والسدس سواء

ثة إخوة وجدان للزوج النصف، وللجد السدس، وال اق  لإلخوة يف قوهلم، إال أّن  وج وثال
 .(2)ع د هللا و يداً يقوالن ثلث ال اق ، و ا سواء

 وج وثالثة إخوة متفرقني وجدان يف قول عل  وع د هللا للزوج النصف، وال اق  بني اجلد 
 واألخ لألب واألم نصفني.

أسهم، وال اق  بني اجلد واألخ لألب واألم واألخ لألب، ويف قول  يد للزوج النصف ثالثة 

                              
 (  وصورة ذلك ان 1)

  6 

 3 1/2  وج

 أخوان
 ال اق 

2 

 1 جد

 

 (  وصورة ذلك ان 2)

  18 

 9 1/2  وج

 2//6 ال اق  ثالثة إخوة

 3 1/6 جد
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 .(1)مث يرد األخ لألب سهمه علل األخ لألب واألم

 وج وثالث أخوات متفرقات وجدان يف قول عل  وع د هللا للزوج النصف، ولألخت لألب 
 واألم النصف، ولألخت لألب السدس، وللجد السدس، عالت إىل مثانية.

صف، وما بق  بني اجلد واألختني علل أربعة، مث يرد ولد األب علل ويف قول  يد للزوج الن
ولد األب واألم، فيصري ال اق  بني اجلد واألخت نصفني، وتص  من أربعة للزوج سهمان، 

 .(2)وللجد سهم، ولألخت سهم

 وج وست أخوات متفرقات وجدان يف قول عل  وع د هللا للزوج النصف، ولألختني لألب 
 وللجد السدس.واألم الثلثان، 

                              
 (  وصورة ذلك ان 1)

  يف قول  يد  يف قول عل  وع دهللا 
 3 1/2 4 1/2  وج

 21 نصف ال اق  أخ ألب وأم
 
 ال اق 

2 

 يرد نصي ه لألخ الشقيق   أخ ألب

 1 1 نصف ال اق  جد

     أخ ألم
 

 (  وصورة ذلك ان 2)
  يف قول  يد  يف قول عل  وع دهللا 
  8  4 
 2 1/2 3 1/2  وج

 3 1/2 أخت ألب وأم
 
 ال اق 

1 

  1 1/6 أخت ألب

 1 1 1/6 جد

     أخت ألم
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ويف قول  يد للزوج النصف، وال اق  بني اجلد واألختني لألب واألم واألختني لألب علل 
ستة، مث ترد األختان لألب علل األختني لألب واألم ما معهما، وتص  من ستة، للزوج ثالثة، 

 .(1)وللجد سهم، ولألختني من األب واألم سهمان

 فصل آخر:

 .(2)لربع، وال اق  بني اجلد واألخوين أثالاثً امرأة وأخوان وجدان للمرأة ا

امرأة وثالثة إخوة وجدان يف قول عل  والشع  عن ع د هللا للمرأة الربع، وال اق  بني اجلد 
 واإلخوة أرابعاً.

 يد وإبراهيم عن ع د هللا للمرأة الربع، وللجد ثلث ال اق  سهم، وي قل (3)[ويف قول]

                              
 (  وصورة ذلك ان 1)

  قول  يديف   يف قول عل  وع دهللا 
 3 1/2  1/2  وج

  2/3 أختان ألب وأم

 ال اق 

2 

    أختان ألب

 1  1/6 جد

     أختان ألم

 

 (  وصورة ذلك ان 2)
  4 
 1 1/4 امرأة
 أخوان

 ال اق 
2//1 

 1 جد

 

 ( ليست يف أ واملث ت يف ج. 3)
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 .(1)سهمان لإلخوة

خوة وجدان يف قول عل  والشع  عن ع د هللا للمرأة الربع، وللجد السدس، امرأة وأربعة إ
 وال اق  لإلخوة.

ويف قول  يد وإبراهيم عن ع د هللا للمرأة الربع سهمان من مثانية، وللجد ثلث ال اق  
 .(2)سهمان، وي قل أربعة أسهم لإلخوة

 النصف، وال اق  للجد.امرأة وأخت وجدان يف قول عل  وع د هللا للمرأة الربع، ولألخت 

ويف قول  يد للمرأة الربع سهم، وال اق  بني األخت واجلد علل ثالثة، لألخت سهم، 
 .(3)وللجد سهمان

                              
 (  وصورة ذلك ان 1)

  الثاينيف قول  يد وقول ع دهللا   يف قول عل  وع دهللا 
  16  12 
 3 1/4 4 1/4 امرأة

 ثالثة إخوة
 ال اق 

 6 ال اق  3//9

 3 ثلث ال اق  3 جد

     
 

 (  وصورة ذلك ان 2)
  يف قول  يد وقول ع دهللا الثاين  يف قول عل  وع دهللا 
    8 
 2 1/4 3 1/4 امرأة

 7 ال اق  أربعة إخوة
 ال اق 

4 

 2 2 1/6 جد

 

 (  وصورة ذلك ان 3)
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امرأة وأخت ألب وأم وأخ ألب وجدان يف قول عل  للمرأة الربع، ولألخت النصف، وللجد 
 السدس، وال اق  لألخ.

 وال اق  للجد.ويف قول ع د هللا للمرأة الربع، ولألخت النصف، 

ويف قول  يد للمرأة الربع، وال اق  بني اجلد واألخ واألخت علل مخسة، مث يرد األخ علل 
 (2)./(1)األخت ما يف يده، وتص  من عشرين، للمرأة مخسة، وللجد ستة، ولألخت تسعة

امرأة وثالث أخوات متفرقات وأخ وجدان يف قول عل  للمرأة الربع ولألخت لألب واألم 
وللجد السدس، وال اق  بني األخ واألخت لألب، وتص  من ستة وثالثني، للمرأة النصف، 

 تسعة، ولألخت مثانية عشر، وللجد ستة، ولألخ لألب سهمان، وألخته سهم.

                                                                                       
  يف قول  يد  يف قول عل  وع دهللا 
  4  4 
 1 1/4 1 1/4 امرأة
 2 1/2 أخت

 ال اق 
1 

 2 1 ال اق  جد

 

 (  وصورة ذلك ان 1)
  فيال قول  يد  يف قول ع دهللا  يف قول عل  
  12  4  20 
 5 1/4 1 1/4 3 1/4 امرأة

 2 1/2 6 1/2 أخت ألب وأم

 ال اق 

9 

   1 ال اق  أخ ألب
يُرد مامعه علل 

 األخت

 6 1 ال اق  2 1/6 جد

 

 .22هناية اللوحة رقم  (2)
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 ويف قول ع د هللا للمرأة الربع، ولألخت لألب واألم النصف، وال اق  للجد.

واألختني علل ستة، مث يرد ولد األب ويف قول  يد للمرأة الربع، وال اق  بني اجلد واألخ 
علل األخت لألب واألم ما معهم فيصري ال اق  بني اجلد واألخت لألب واألم علل ثالثة، 
واملقا ة وثلث ما ي قل سواء، وتص  من أربعة، للمرأة سهٌم، وللجد سهم، ولألخت 

 .(1)سهمان

الربع ولألختني لألب امرأة وست أخوات متفرقات وجدان يف قول عل  وع د هللا للمرأة 
 واألم الثلثان، وللجد السدس.

ويف قول  يد للمرأة الربع، وال اق  بني اجلد واألختني لألب واألم واألختني لألب علل ستة 
أسهم، مث يرد األختان لألب علل األختني لألب واألم، وتص  من أربعة، للمرأة سهم، وللجد 

 .(2)نثلث ال اق  سهم، ولألختني لألب واألم سهما
                              

 (  وصورة ذلك ان 1)
  يف قول  يد  يف قول ع دهللا  يف قول عل  
  36  4  4 
 1 1/4 1 1/4 9 1/4 امرأة

 2 1/2 18 1/2 أخت ألب وأم
 
 
 ال اق 

2 
 أخت ألب

 ال اق 
1  x  يُرد مامعهما علل

 x  2 أخ ألب األخت الشقيقة

 1 1 ال اق  6 1/6 جد
 x  x  x  أخت ألم

 

 (  وصورة ذلك ان 2)
 يف قول  يد يف قول عل  وع دهللا 
  13  4 
 1 1/4 3 1/4 امرأة
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امرأة وثالثة إخوة متفرقني وجدان يف قول عل  وع د هللا للمرأة الربع، وال اق  بني اجلد واألخ 
 لألب واألم نصفني.

ويف قول  يد جيعل ال اق  بني اجلد واألخ لألب واألم واألخ لألب، مث يرد األخ لألب علل 
 .(1)األخ لألب واألم

 

 

 فصل من مسائل الجد:

أ  بكر ومن اتبعه ويف قول عل  و يد للزوج النصف، ولألم ثلث   وج وأم وجدان يف قول

                                                                                       
 8 2/3 أختان ألب وأم

 
 ال اق 

2 

 يرد نصي ه علل األختني الشقيقتني x  أختان ألب

 1 2 1/6 جد

 x  x  أختان ألم

 

 (  وصورة ذلك ان 1)
 يف قول  يد يف قول عل  وع دهللا 
  8  8 
 2 1/4 2 1/4 امرأة

 3 نصف ال اق  أخ ألب وأم
 
 ال اق 

4 

 يرد نصي ه علل األخ الشقيق x  أخ ألب

 2 3 نصف ال اق  جد

 x  x  أخ ألم
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 .(1)مجيع املال وال اق  للجد

 قال أبو احلسنيان هذا يؤيد قول ابن ع اس يف  وج وأبوين.

وعن عمر وع د هللا للزوج النصف، ولألم ثلث ما ي قل، وال اق  للجد. وعنهما أيضاان لألم 
 ، و ا سواء يف املعىن.السدس، وللزوج النصف، وال اق  للجد

وعن ع د هللا للزوج النصف سهمان، وال اق  بني اجلد واألم نصفني. وهذه من مربعات 
 ع د هللا.

 وج وأم وأخ وجدان يف قول عل  و يد للزوج النصف، ولألم الثلث، وللجد السدس، 
 ويسقط األخ.

خ واجلد نصفني. ويف قول عمر وع د هللا للزوج النصف، ولألم السدس، وال اق  بني األ
 .(2)وعنهما أيضاً للزوج النصف، ولألم ثلث ما ي قل، وال اق  بني األخ واجلد نصفني

                              
 (  وصورة ذلك ان 1)

 يف قول ع دهللا الثاين وع دهللايف قول أ  بكر  يف قول أ  بكر وعل  و يد 
  6  6  4 
 2 1/2 3 1/2 3 1/2  وج
 1 نصف ال اق  1 ثلث ال اق  2 1/3 أم

 1 نصف ال اق  2 ال اق  1 ال اق  جد

 

 (  وصورة ذلك ان 2)
 يف قول عمر وع دهللا الثاين يف قول عمر وع دهللا يف قول عل  و يد 
  6  6  6 
 3 1/2 3 1/2 3 1/2  وج
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 وج وأم وأخوان وجدان للزوج النصف، ولألم السدس، وللجد السدس، وال اق  لألخوين يف 
 .(1)قوهلم

ضاً  وج وأم وأخت وجدان يف قول عمر وع د هللا للزوج النصف، ولألم السدس. وعنهما أي
للزوج النصف، ولألم ثلث ما ي قل، ولألخت النصف، وللجد السدس، عالت إىل مثانية و يف 

للزوج النصف ولألم الثلث ولألخت النصف وللجد السدس عالت إىل  (2)[و يد عل ]قول 
تسعة، إال أّن  يدًا جيمع سهام األخت واجلد وه  أربعة أسهم فيجعلها بينهما علل ثالثة فال 

فاضرب ثالثة يف تسعة تكن س عة وعشرين، للزوج ثالثة يف ثالثة تسعة، ولألم سهمان ينقسم، 
 .(3)يف ثالثة ستة، وت قل اثنا عشر لألخت ثلثها أربعة، وللجد مثانية

                                                                                       
 1 ثلث ال اق  1 1/6 2 1/3 أم

 x X أخ
 ال اق 

1 
 ال اق 

1 

 1 1 1 1/6 جد

 

 (  وصورة ذلك ان 1)
 6 12 

 6 3 1/2  وج
 2 1 1/6 أم

 1//2 1 ال اق  أخوان
 2 1 1/6 جد

 

 ، واملث ت يف ج."عل  " أ( يف 2)
 (  وصورة ذلك ان 3)

 و يديف قول عل   يف قوهلما الثاين يف قول عمر وع دهللا 
 3 1/2 3 1/2 3 1/2  وج
 2 1/3 1 ثلث ال اق  1 1/6 أم
 3 1/2 3 1/2 3 1/2 أخت
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عن قضاء  يد يف ذلك، فقالان وهللا ما فعل  (1)وعن الشع  قالان سألت ق يصة بن ذويب
 .-يعن أن أصحابه قاسوا علل قوله  -هذا  يٌد قط، وهو من أعلمهم بقول  يد 

فقياس قوله أن يكون للزوج  (2)[عن  يد]قال أبو احلسنيان فإن مل تص  هذه الرواية 
النصف، ولألم الثلث، وللجد السدس، وتسقط األخت كما يسقط األخ لو كان بدل األخت؛ 

 . (3)انهألن األخ واألخت س يلهما واحد يف قول  يد؛ ألهنما عنده مع اجلد عص ة يقا 

مل يكن ]وهذه املسألة تسمل األكدرية، قيلان  يت بذلك، لتكدر قول  يد فيها؛ ألنه 
مل يكن يفرض لألخوات وفرض يف هذه املسألة، وقيلان (4)[يُعيل مسائل اجلد وأعال هذه و

سأل عنها رجاًل يقال له األكدر فأخطأ فيها فنس ت  (5) يت بذلك ألن ع د امللك بن مروان
 إليه.

                                                                                       
 1 1/6 1 1/6 1 1/6 جد

 

( ق يصة بن ذؤيب أبو سعيد اخلزاع  املدين مث الدمشق ، اإلمام الفقيه، ولد يوم الفت  سنة مثان كان كثري احلديث، وقد 1)
 (.5/189األعالم) (،4/282هد. سري أعالم الن الء)86مات سنة 

 

 ( يف ج "عنه".2)

 (  وصورة ذلك ان 3)
 6 

 3 1/2  وج
 2 1/3 أم

 1 1/6 جد

 x x أخت

 
 ( ليست يف أ، واملث ت يف ج.4)

( هو ع دامللك بن مروان بن احلكم بن أ  العاص األموي، أبو الوليد املدين مث الدمشق  كان طال ًا للعلم ق ل اخلالفة، 5)
 (.4/165(، األعالم)4/246هد. سري أعالم الن الء)86أُمية مات سنة  وهو من خلفاء بن
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وج وأم وأخت ألب وأم وأخت ألب وجدان يف قول عل  وع د هللا للزوج النصف، ولألم   
 السدس، ولألخت لألب واألم النصف، ولألخت لألب السدس، وللجد السدس.

ويف قول  يد للزوج النصف، ولألم السدس، وال اق  بني اجلد واألختني علل أربعة، مث ترد 
وتص  من ستة للزوج ثالثه، ولألم سهم، وللجد األخت لألب علل األخت لألب واألم، 

 .(1)سهم، ولألخت لألب واألم سهم

 وج وجدة وثالث أخوات وجدان يف قول عل  وع د هللا للزوج النصف، وللجدة السدس، 
 .(2)ولألخوات الثلثان، وللجد السدس، وال اق  لألخوات

                              
 (  وصورة ذلك ان 1)

 يف قول  يد يف قول عل  وع دهللا 
  8  6 
 3  1/2 3 1/2  وج
 1  1/6 1 1/6 أم

 3 1/2 أخت ألب وأم
 
 ال اق 

 1 

  يرد نصي ها علل األخت الشقيقة 1 1/6 أخت ألب

 1  1 1/6 جد

 

 (  وصورة ذلك ان 2)
 يف قول عل  وع دهللا 
  9 
 3 1/2  وج
 1 1/6 جدة

 4 2/3 ثالث أخوات

 1 1/6 جد
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 فصل آخر:

عل  و يدان للزوجة الربع، ولألم ثلث امرأة وأم وجدان يف قول أ  بكر ومن اتبعه، ويف قول 
 مجيع املال، وال اق  للجد.

وعن عمر وع د هللا للمرأة الربع، ولألم ثلث ما ي قل، وال اق  للجد. وعنهما أيضاان لألم 
 .(1)السدس

امرأة وأم وأخ وجدان يف قول عل  و يد للمرأة الربع، ولألم الثلث، وال اق  بني األخ واجلد 
 نصفني.

عمر وع د هللا للمرأة الربع سهم، ولألم ثلث ما ي قل سهم، وال اق  بني اجلد ويف قول 
واألخ. وهذه من مربعات ع د هللا. وعنهما أيضاان لألم السدس، وللمرأة الربع، وال اق  بني األخ 

 .(2)واجلد

                              
 (  وصورة ذلك ان 1)

 يف قوهلما ا خر يف قول عمر وع دهللا يف قول أ  بكر وعل  و يد 
  12  12  24 
 6 1/4 3 1/4 3 1/4 امرأة
 4 1/6 3 ثلث ال اق  4 1/3 أم
 14 ال اق  6 ال اق  5 ال اق  جد

 

 (  وصورة ذلك ان 2)
 يف قوهلما ا خر يف قول عمر وع دهللا يف قول عل  و يد 
  24  4  24 
 6 1/4 1 1/4 6 1/4 امرأة
 4 1/6 1 ثلث ال اق  8 1/3 أم
 7 ال اق  2 ال اق  5 ال اق  أخ
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امرأة وأم وأخوان وجدان للمرأة الربع، ولألم السدس، وال اق  بني األخوين، واجلد يف 
 .(1)قوهلم

امرأة وأم وأخوان وأخت وجدان يف قول عل  والشع  عن ع د هللا للمرأة الربع، ولألم 
 علل س عة، واملقا ة والسدس سواء. (2)[واألخت]السدس، وال اق  بني اجلد واألخوين 

ويف قول  يد وإبراهيم عن ع د هللا للمرأة الربع، ولألم السدس، وللجد ثلث ما ي قل، 
بينا يف ابب (3)[وثالثني كما]واألخت، أصلها من اثن عشر، وانتقلت إىل ستة وال اق  لألخوين 

 (5)[اإلخوة]، للمرأة ربعها تسعة، ولألم ستة، وللجد ثلث ال اق  س عة، وال اق  بني (4)الرد
، ومنها (6)[وثالثني]واألخوات علل مخسة ال ينقسم، فاضرب مخسة يف ستة وثالثني يكن مائة 

                                                                                       
 7 5 جد

 

 (  وصورة ذلك ان 1)
 12 36 

 9 3 1/4 امرأة
 6 2 1/6 أم

 أخوان
 7 ال اق 

14//7 
 7 جد

 

 ( ليست يف ج.2)

 (غري واضحة يف أ، واملث ت يف ج.3)

 ( من هذا الكتاب. 137( يُنظران ابب الرد )ص 4)

 ( يف ج "األخوين".5)

 ( يف ج "مثانني".6)
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 .(1)تص 

وإخوة وجدان يف قول عل  والشع  عن ع د هللا للمرأة الربع،  (2)[ثالثة]دة وامرأة وج
 وللجدة السدس، وللجد السدس، وال اق  لإلخوة.

ويف قول  يد وإبراهيم عن ع د هللا للمرأة الربع، وللجدة السدس، وللجد ثلث ال اق ، 
 .(3)لة ق لهاوال اق  لإلخوة، أصلها من اثن عشر وتنتقل إىل ستة وثالثني كاملسأ

                              
 (  وصورة ذلك ان 1)

 يف قول ع دهللا ا خر يف قول عل  

  12  36 130 

 45 9 1/4 3 1/4 امرأة

 30 6 1/6 2 1/6 أم

 أخوان

 ال اق 

4 
 21 ال اق 

70 

 35 1 أخت

 35 7 ثلث ال اق  2 جد

 

 ( غري واضحة يف أ، واملث ت يف ج.2)

 (  وصورة ذلك ان 3)
 يف قول  يد يف قول عل  
  12  36 
 9 1/4 3 1/4 امرأة
 6 1/6 2 1/6 جدة

 14 ال اق  5 ال اق  ثالثة إخوة

 7 ثلث ال اق  2 1/6 جد
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امرأة وأم وأخت وجدان يف قول عل  للمرأة الربع، ولألم الثلث، ولألخت النصف، وللجد 
 السدس.

 ويف قول عمر وع د هللا للمرأة الربع، ولألم السدس، ولألخت النصف، وللجد السدس.

 .(1)ويف قول  يد للمرأة الربع، ولألم الثلث، وال اق  بني اجلد واألخت علل ثالثة

 آخر:فصل 

 ابنة وأخوان وجدان يف قول عل  لل نت النصف، وللجد السدس، ولألخوين ال اق .

ويف قول ع د هللا و يد لالبنة النصف، وال اق  بني األخوين واجلد، واملقا ة وثلث ال اق  
 .(2)وسدس املال سواء

                                                                                       
 

 (  وصورة ذلك ان 1)
 يف قول  يد يف قول عمر وع دهللا يف قول عل  
  15  13  36 
 9 1/4 3 1/4 3 1/4 امرأة
 12 1/3 2 1/6 4 1/3 أم
 6 1/2 6 1/2 أخت

 ال اق 
5 

 10 2 1/6 2 1/6 جد
 

 (  وصورة ذلك ان 2)
 يف قول ع دهللا و يد يف قول عل  
  6  6 
 3 1/2 3 1/2 بنت
 2//4 ال اق  أخوان

 ال اق 
2 

 1 2 1/6 جد
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السدس، وال اق  بني األخوين  (1)بنت وأخوان وأخت وجدان لالبنة النصف، وللجد /
 .(2)ألخت يف قوهلموا

 بنت وأخت وجد يف قول عل  لل نت النصف، وللجد السدس، وال اق  لألخت.

 ويف قول ع د هللا لل نت النصف، وال اق  بني اجلد واألخت نصفني. وروي عن عل  حنوه.

قالان حدثن  (4)قالان حدثنا ع د هللا بن أمحد بن حن ل (3)وأخلان بذلك إ اعيل بن عل 
قالان قلت للشع ان كيف قول عل  يف بنت  (6()5)[فطر]ا وكيع قالان حدثنا أ  قالان حدثن

 وأخت وجد؟ قالان من أربعة، قالان إمنا ذا قول ع د هللا، قالان نعم، وقول عل  أيضاً.

 .(7)ويف قول  يد لل نت النصف، وال اق  بني اجلد واألخت علل ثالثة
                                                                                       

 

 .23هناية اللوحة رقم  (1)
 (  وصورة ذلك ان 2)

  6 
 3 1/2 بنت

 أخوان
 ال اق 

4//2 

 1 أخت

 1 1/6 جد

 

 وخالد عيينة وابن سليم بن وحيىي حوصاأل أ  عن روى، الرا ي  مد أبو الض  محزة بن عل  بن إ اعيل( هو 3)
 (.2/189اجلرح والتعديل) .صدوقان عنه قالو  ،و حامت أب منه  عو  الواسط 

هد ، روى عن أبيه مسائل كثرية وكان حافظاً حجة. وقد مات 213( هو أبو ع دالرمحن ع دهللا بن اإلمام أمحد ولدسنة 4)
 (.4/65(، األعالم)32/665هد. تذكرة احلفاظ)290سنة 

 ( يف ج "فطع".5)

هد. سري 153. وقد مات سنة حديث ال خاري يف لهومع ذلك ف هل احلديث،وقد تكلم فيه أ ( هو فطر بن خليفة ،6)
 (2/867(، رجال صحي  ال خاري)7/30أعالم الن الء)

 (  وصورة ذلك ان 7)
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لالبنتني الثلثان وللجد السدس، وال اق  ابنتان وثالث أخوات متفرقات وجدان يف قول عل  
 لألخت لألب واألم.

 ويف قول ع د هللا لالبنتني الثلثان، وال اق  بني اجلد واألخت لألب واألم نصفني.

ويف قول  يد لالبنتني الثلثان، وال اق  بني اجلد واألخت لألب واألم واألخت لألب علل 
ألم سهمها ومعناهم واحد، وإن اختلفت أربعة، مث ترد األخت لألب علل األخت لألب وا

 .(1)أقواهلم

ابنة ابن وست أخوات متفرقات وجدان يف قول عل  ل نت االبن النصف، وللجد السدس، 
 وال اق  لولد األب واألم.

ويف قول ع د هللا ل نت االبن النصف، وال اق  بني اجلد واألختني لألب واألم نصفني، 
 أربعة، وللجد سهمان، ولكل أخت سهم.وتص  من مثانية، ل نت االبن 

                                                                                       
 يف قول  يد يف قول ع دهللا يف قول عل  
  6  4  6 
 3 1/2 2 1/2 3 1/2 بنت
 2 ال اق  أخت

 ال اق 
1 

 ال اق 
1 

 2 1 1 1/6 جد
 

 (  وصورة ذلك ان 1)
 يف قول  يد يف قول ع دهللا يف قول عل  
  6  6  6 
 4 2/3 4 2/3 4 2/3 بنتان

 1 ال اق  1 نصف ال اق  1 ال اق  أخت ألب وأم
      أخت ألب
       أخت ألم
 1 ال اق  1 نصف ال اق  1 1/6 جد
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ويف قول  يد ل نت االبن النصف، وال اق  بني ولد األب واألم وولد األب واجلد علل ستة، 
مث يرد ولد األب علل ولد األب واألم، وتص  من ستة، ل نت االبن ثالثة، وللجد سهم، 

 .(1)ولألختني سهمان

، وللجد السدس، وال اق  بنت وثالث أخوات وجدان يف قول عل  لل نت النصف
 لألخوات.

 .(2)ويف قول ع د هللا و يد لل نت النصف، وال اق  بني اجلد واألخوات علل مخسة

امرأة وبنت وثالثة إخوة متفرقني وجدان يف قول عل  و يد للمرأة الثمن، ولل نت النصف، 
 وللجد السدس، وال اق  لألخ لألب واألم.

لل نت النصف، وال اق  بني اجلد واألخت لألب واألم ويف قول ع د هللا للمرأة الثمن، و 

                              
 (  وصورة ذلك ان 1)

 يف قول  يد يف قول ع دهللا يف قول عل  
  6  8  6 
 3 1/2 4 1/2 3 1/2 بنت ابن

 2 ال اق  2 نصف ال اق  2 ال اق  أختان ألب وأم
 x   x  أختان ألب

 x    x  أختان ألم

 1 ال اق  2 نصف ال اق  1 1/6 جد
 

 (  وصورة ذلك ان 2)
 يف قول ع دهللا و يد يف قول عل  
  6  10 

 5 1/2 3 1/2 بنت 
 3 ال اق نصف  2 ال اق  ثالث أخوات

 2 نصف ال اق  1 1/6 جد

 



 اإلجياز يف الفرائض 

 
220 

 .(1)نصفني

امرأة وبنت وأخ وأخت وجدان للمرأة الثمن، ولل نت النصف، وللجد السدس، وال اق  
 .(3)يف قوهلم (2)[لألخ واألخت]

أم وبنت وأخ وجدان يف قول عل  لألم السدس، وللجد السدس، ولل نت النصف، وال اق  
 لألخ.

                              
 (  وصورة ذلك ان 1)

 يف قول ع دهللا يف قول عل  و يد 
  24  16 
 2 1/8 3 1/8 امرأة
 8 1/2 12 1/2 بنت

 3 نصف ال اق  7 ال اق  أخ ألب وأم

     أخ ألب
     أخ ألم
 3 نصف ال اق  4 1/6 جد

 

 ( يف ج "بني اخل واألخت".2)

 (  وصورة ذلك ان 3)
 24 72 

 9 3 1/8 امرأة
 36 12 1/2 بنت
 أخ

 5 ال اق 
10 

 5 أخت

 12 4 1/6 جد
 



 اإلجياز يف الفرائض 

 
221 

 و يد لألم السدس، ولل نت النصف، وال اق  بني األخ واجلد يف قول ع د هللا]
 (2()1).[نصفني

جدة وابنتان وأخ وجدان للجدة السدس، ولالبنتني الثلثان، وللجد السدس، ويسقط األخ 
 .(3)يف قوهلم

 وج وبنت وأخت وجدان للزوج الربع، ولل نت النصف، وللجد السدس، وال اق  لألخت يف 
 قول عل  وع د هللا.

ويف قول  يد للزوج الربع، ولل نت النصف، وال اق  بني األخت واجلد علل ثالثة، ومعنا ا 
 .(4)واحد

                              
 ( ليست يف ج.1)

 (  وصورة ذلك ان 2)
 يف قول ع دهللا و يد يف قول عل 

 6  6 
 1 1/6 1 1/6 أم
 3 1/2 3 1/2 بنت
 1 ال اق  أخ

 ال اق 
1 

 1 1 1/6 جد

 

 (  وصورة ذلك ان 3)
 6 

 1 1/6 جدة
 4 2/3 بنتان

 x x أخ

 1 1/6 جد
 

 (  وصورة ذلك ان 4)
 يف قول  يد يف قول عل  وع دهللا 
  12  12 
 3 1/4 3 1/4  وج
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امرأة وأم وبنت وأخت وجدان للمرأة الثمن، ولألم السدس، ولل نت النصف، وللجد 
 .(1)السدس، وال اق  لألخت يف قوهلم

نتني الثلثان، وللجد السدس  وج وأم وابنتان وأخت وجدان للزوج الربع، ولألم السدس، ولالب
 .(2)يف قوهلم

 وجة وأم وابنتان وأخت وجدان للزوجة الثمن، ولألم السدس، ولالبنتني الثلثان، وللجد 
 .(3)السدس يف قوهلم، عالت إىل س عة وعشرين

                                                                                       
 6 1/2 6 1/2 بنت
 ال اق  1 ال اق  أخت

1 
 2 2 1/6 جد

 

 (  وصورة ذلك ان 1)
 24 

 3 1/8 امرأة
 4 1/6 أم
 12 1/2 بنت

 1 ال اق  أخت

 4 1/6 جد
 

 (  وصورة ذلك ان 2)
 30 

 6 1/4  وج
 4 1/6 أم

 16 2/3 بنتان

 x x أخت

 4 1/6 جد

 

 (  وصورة ذلك ان 3)
 27 

 3 1/8  وجة
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فإن قيلان فإن  يدًا ال يعيل مسائل اجلد، فكيف أعال هذه؟ قيلان ليست هذه من مسائل 
 مسائل الصلب، ومسائل اجلد ه  اليت يرث فيها اإلخوة واألخوات.اجلد، وإمنا ه  من 

واملسائل اليت يعاد  يد فيها اجلد بولد األب مث يرد ولد األب علل األخت لألب واألم متام 
 وه  ست مسائل يف أصلني. (1)[بقية]النصف، وي قل له 

ثالث أحد اان جد وأخت ألب وأم وأخ ألب أو أختان ألب أو أخ وأخت ألب أو 
أخوات ألب، فمىت  اد ولد األب علل هذا فرض للجد الثلث، ولألخت النصف، واجعل 

 ال اق  لولد األب ومل يقاسم هبم.

األصل الثاينان أن يكون يف املسألة جدة أو أم وجد وأخت ألب وأم وثالث أخوات ألب 
لجد ثلث أو أخ وأخت ألب، فمىت  اد ولد األب علل هذا مل يقاسم وفرض لألم السدس، ول

 ما ي قل، ولألخت لألب واألم النصف، وجعل ال اق  لولد األب وهو نصف تسع املال.

وما عدا هذه املسائل فإن ولد األب إذا قا وا اجلد رّدوا علل ولد األب واألم مجيع ما 
معهم، وقد مضل جواب هذه املسائل يف مواضعها، وولد األب يقومون مقام ولد األب واألم يف 

 جلد إذا عدم ولد األب واألم.مقا ة ا

 

                                                                                       
 4 1/6 أم

 16 2/3 بنتان

 x x أخت

 4 1/6 جد

 

 ( ليست يف ج.1)
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 باب 

 )اجلــــــدات( 

قال أبو احلسنيان لي  للجدة يف كتاب هللا فرٌض مسمل، وإمنا ورثت ابلسنة، وروى ق يصة 
بن ذؤيب قالان جاءت اجلدة إىل أ  بكر لتسأله مرياثها، فقالان "مالِك يف كتاب هللا عز وجل 

شيئاً، فارجع  حىت أسأل الناس"، فسأل الناس، فقال ش ٌء، وما علمت لِك يف سنة ن  هللا 
"، فقال أبو بكران "هل معك غريك"؟ أعطاها السدس حضرت رسول هللا املغرية بن شع ةان "

فقالان مثل ما قال املغرية، فأنفذه هلا أبو بكر. مث   (2()1)[األنصاري]فقام  مد بن مسلمة 
قالان "مالِك يف كتاب هللا ش ٌء، وما القضاء جاءت اجلدة األخرى إىل عمر تسأله مرياثها، ف

الذي قض  به إال لغريِك، وما أان بزائد يف الفرائض ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو 
بينكما وأيكما خلت به فهو هلا"، أخلان بذلك  مد بن أ  بكر قالان حدثنا أبو داود قالان 

عن ق يصة بن  (4)بن إسحاق بن خرشةعن مالك عن ابن شهاب عن عثمان  (3)حدثنا القعن 
. فأخلان  مد بن أ  بكر قالان حدثنا أبو داود (5)ذؤيب قالان جاءت اجلدة، وذكر احلديث

                              
 ( ليست يف ج. 1)

ان وقيل ،  هللا رسول مع كلها  واملشاهد بدرا، شهد هللا، ع د أبو ، نصارياأل  اخلزرج سلمة بن مسلمة بن  مد( هو 2)
وقد  .صفني وال اجلمل يشهد فلم  عل  أايم يف الفتنة اعتزلقد و ،  ت وك عام املدينة علل استخلفه  الن  إن

 (.7/97(، األعالم)26/456هد. هتذيب الكمال)43مات سنة 

 حامت أبو قال ، األعالم أحد الط قة ال صرى املدىن الرمحن ع د أبو ، احلارثل القعنىب قعنب بن مسلمة بن هللا ع د ( هو3)
.  هد221  سنة كة"، وتُويف مبمنه عيىن ىف أجل أحد عن كت ت  ما"ان   رعة أبو قال و.  "منه أخشع أر مل حجة ثقة"ان 

 (10/257سري أعالم الن الء)

وروى له أصحاب السنن.  معني ابن وثقه التابعني صغار من ، املدىن العامرى القرشل خرشة بن إسحاق بن عثمان ( هو4)
 (.7/97(، هتذيب التهذيب)7/97هتذيب الكمال)

، والنسائ   2101(، والرتمذي يف سننه برقم 3/121)2894(، وأبوداوود برقم 2/513)1076( أخرجه مالك برقم 5)
(،وأخرجه احلاكم يف املستدرك وقال صحي  علل 2/909)2724، وابن ماجة برقم 6342يف السنن الكلى برقم

أن صورته مرسل فإن ق يصة ال يص  له شرط الشيخني ومل خيرجاه، وقال ابن حجران وإسناده صحي  لثقة رجاله إال 
 (. 3/82 اع من الصديق وال مكن شهوده للقصة . التلخي  احل ري)
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 (2)قالان أخلين أ  قالان أخلان ع يد هللا العتك  (1)قالان حدثنا  مد بن ع د العزيز بن أ  ر مة
 .(3)السدس إذا مل يكن دو ا أمجعل للجدة ان عن ابن أ  بريدة عن أبيه أن الن  

. فذهب قوم إىل أنه أراد بذلك أّن (4)وعن ابن ع اس قالان "اجلدة مبنزلة األم إذا مل تكن أم"
 . (5)اجلدة ترث الثلث يف املوضع الذي ترث فيه األم الثلث

ومعندددداه عنددددد الفقهدددداء إن صدددد  احلددددديث عندددده أهنددددا تددددرث مددددا فددددرض هلددددا كمددددا تددددرث األم وإن 
ورث اجلوووووودة ان يف كتدددددداب هللا تعدددددداىل فددددددرض. وقددددددد روى ابددددددن ع دددددداس أن النددددددّ  مل يكددددددن هلددددددا 

وهدددددددددو ال خيدددددددددالف روايتددددددددده. أخدددددددددلان بدددددددددذلك دعلدددددددددج بدددددددددن أمحدددددددددد قدددددددددالان حددددددددددثنا  .(6)السووووووووودس
قددددالان حدددددثنا أبددددو نعدددديم عددددن شددددريك  (8)قددددالان حدددددثنا  مددددد بددددن إ اعيددددل الصددددائغ (7)اجلددددارودي

                              
، شيخ هبا حدث و دخل بغداد ، املرو ى عمرو أبو ، موالهم ، اليشكرى غزوانان  ر مة أىب بن العزيز ع د بن  مد ( هو1)

(، رجال صحي  17/514سري أعالم الن الء). هد 241  ال خاري وأصحاب السنن، وتُويف سنة له روىثقة 
 (2/882ال خاري)

 "مناكري عنده"ان  ال خارى قال و ، غريه و معني ابن وثقه  العتك املنيب أبو ، هللا ع د بن هللا ع يد ( هو2)
  (.7/25(، هتذيب التهذيب )1/75. الضعفاء الصغري)ماجه ابن و النسائ  و داود أبو روى له

(، وابن أ  شي ة يف 3/122)2895(، وأبوداوودبرقم 4/73)6295النسائ  يف السنن الكلى برقم ( أخرجه اإلمام 3)
(، وقال ابن 6/235)12120(، وال يهق  يف السنن الكلى ب 4/91(،والدارقطن)6/269)31273املصنف برقم 

علل ال خاري إدخاله يف كتاب  امللقن ويف إسناده ع دهللا العتك  وثقه بن معني وقال أبو حامت صاحل احلديث وأنكر
 (.2/321الضعفاء . حتفة احملتاج)

 (.6/269شي ة) ( مصنف ابن أ 4)

 (.29/167( يُنظران امل سوط)5)

 (.6/234)12118(، وال يهق  يف السنن الكلى برقم6/269)31274( رواه ع دالر اق يف املصنف برقم6)

املتقن، روى له  احلافظ النيسابورى اجلارودى بكر أبو ، العامرى يزيد بن اجلارود بن سلمة بن النضر بن  مد( هو 7)
 (.9/433(، هتذيب التهذيب)13/541. سري أعالم الن الء)هد 291  النسائ  وتُويف سنة

 هد188  ، شيخ احلرم احملدث ولد سنةاملكل مث ال غدادى جعفر أبو الك ري، الصائغ سامل بن إ اعيل بن  مد ( هو8)
 (.24/475(، هنذيب الكمال)13/161. سري أعالم الن الء) مبكة هد 276  ، وتُويف سنة داود أبو له روىو 
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 . (2)عن طاوس عن ابن ع اس بذلك (1)عن ليث

 .(3)قالان "اجلدة مبنزلة األم ترث ما ترث األم" وعن طاوس

قال أبو احلسنيان واجلدة اليت ورّثها الصحابة ه  اليت لي  بينها وبني امليت أبو أم، مثلان أم 
أ  األم، إال ما روي عن ابن ع اس أنه ورث أربع جدات فيهن أم أ  األم، وذكر عن ابن 

، (5)ن سريين وجابر بن  يد وعطاء واحلسن حنوه، ولي  ذلك بثابت عنه. وعن اب(4)مسعود حنوه
 مث رجع احلسن عن توريثها.

من يرث من اجلدات فكان أبو بكر بن ع د الرمحن بن احلارث بن (6)واختلف يف عدد /
والزهري ومالك وابن أ  ذؤيب وأ  ثور وداود ال يورثون  (8)وربيعة بن أ  ع د الرمحن (7)هشام

أكثر من جدتني أم األم وأم األب أو أمهاهتما وإن علني وال يورّثون أم اجلد وإن انفردت، ورواه 
  .(9)أبو ثور عن الشافع  أيضاً 

ه "هّن جدات أبيك أم أمقال إبراهيمان (10)وّرث ثالث جدات أن النيّب وعن احلسن وإبراهيم  

                              
 وبشر الشعثاء أ  بن أشعث عن روى .سفيان أ  آل موىل .الكويف بكر، أبو القرش ، بن سليم أ  بن ليث( هو 1)

وغريهم، وروى له ال خاري  عياش بن وإ اعيل علية، بن إ اعيل عنه روى، و كيسان  بن وطاووس عجالن بن واثبت
 (.24/279والرتمذي. هتذيب الكمال)

 (.6/269( مصنف ابن أ  شي ة)2)

 (.6/269مصنف ابن أ  شي ة) (3)

 .155(، التهذيب ص 6/236( السنن الكلى لل هق )4)

 . 155( يُنظران التهذيب ص5)

 .24هناية اللوحة رقم  (6)
بن هشام بن املغرية املخزوم  القرش ، أحد فقهاء املدينة ومن سادات التابعني ( هو أبوبكر بن ع دالرمحن بن احلارث 7)

 (.2/623(، تقريب التهذيب)1/64هد. تذكرة احلفاظ)94ويلقب براهب قريش ثقة فقيه عابد مات سنة 

 بربيعة املعروف املدىن الرمحن ع د أبو انيقال و، عثمان أبو موالهم التيمل القرشل فروخان  الرمحن ع د أىب بن ربيعة( 8)
 .(6/89، وقيل بعدها. سري أعالم الن الء)136تُويف يف سنة  التابعني صغار من املشهور املدينة فقيه الرأى

 .154(، التهذيب ص 6/9(، روضة الطال ني)6/238يُنظران املنتقل) (9)

 (.2/455)2935رواه الدارم  يف السنن يف ابب اجلدات، برقم  (10)
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 وأم أبيه وجدة أمك أم أمها".

، كأهنما ذه ا إىل هذا (1)وكان األو اع  وأمحد بن حن ل ال يوراثن أكثر من ثالث جدات
 اخلل.

كان يوتر بركعة فعابه ابن مسعود، فقال سعدان "تعي ن وأنت توّرث ثالث   (2)وروي أن سعداً 
جدات"، فقيلان إنه أنكر سعد توريثه أكثر من جدتني، وقيلان بل أنكر توريثه الُ عدى مع 

 .(4)احلديث فوّرث حّوا من بينهما (3)[هذا]الُقرىب، أال ترى أنه قال يف 

ت وإن كثرن إذا كّن يف درجة واحدة، فإن كان وعن عل  و يد وابن ع اس أهنم ورّثوا اجلدا
بعضهن أقرب، فإن علياً جيعل السدس للقرىب دون الُ عدى، وكذلك روى الشع  وإبراهيم وعمار 

عن  يد، وبه قال احلسن وابن سريين ومكحول والثوري وأبو حنيفة وأصحابه  (5)بن أ  عمار
 .(6)واحلسن بن صاحل وشريك و فر واحلسن بن  ايد

وابن املسيب وعطاء وقتادة عن  يد قالان "إذا كانت اليت من ق ل  (7)وى خارجة بن  يدور 
األم أقرب فالسدس هلا وإن كانت اليت من ق ل األم أبعد فهو بينهما"، وبه قال خارجة وطلحة 

                              
 .154(، التهذيب ص 9/56املغن) (1)

امل شرين  العشرة أحد . الزهري إسحاق أبو القرش  مناف ع د بن أهيب بن مالك وا ه وقاص، أ  بن سعد ( هو2)
 ومحل ابلعقيق مات. بذلك له  الن  بدعاء اجملابة، الدعوة وصاحب اإلسالم يف س عة وسابع اإلسالم، فارس ،ابجلنة
 (.387(، األعالم)1/92. السري) سنة وس عون بضع وله ، هد55 سنة ابل قيع فدفن املدينة، إىل

 ( ليست يف ج. 3)

 (.11/99(، التمهيد)3/23( مصنف ع دالر اق)4)

 بىن موىل يقال و ، هاشم بىن موىل ، املكل ، هللا ع د أبو يقال و عمرو أبو يقال و عمر أبو ، عمار أىب بن عمار ( هو5)
(، هتذيب 21/198. هتذيب الكمال)هد 120 سنة بعد  روى له مسلم وأصحاب السنن، مات نوفل بن احلارث

 (. 7/353التهذيب)

 (.9/56، املغن)155(، التهذيب ص6/9(، روضة الطال ني)29/166(، امل سوط)1/75( السنن البن منصور)6)

ء الس عة ابملدينة اتبع  ثقة مات ابملدينة ( هو خارجة بن  يد بن اثبت األنصاري أبو  يد من بن النجار، أحد الفقها7)
 (.8/8(، هتذيب التهذيب)4/437هد. سري أعالم الن الء)99سنة 
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وسليمان بن يسار وعطاء واألو اع  والشافع  ومالك، غري أن مالكاً  (1)ابن ع يد هللا بن عوف
 .(2)أكثر من جدتني ال يورث

وعن الشع  وإبراهيم عن ع د هللا قالان "السدس بني الُقرىب والُ عدى إذا كن من وجهني 
 .(3)خمتلفني، فإن كّن من وجه واحد  فالسدس أِلَقعدهّن"

يعن بوجهني خمتلفنيان يعن أن جدات األم جهة وجدات األب جهة أخرى، 
أم أب وأم جد السدس ألم األب؛ ألهنما من جهة فسره إبراهيم والشع ، قاال يف (4)[كذلك]

 واحدة، فالسدس أِلقعد ا.

وقال آخرونان يعن بوجهني خمتلفني أن ال تكون إحدا ا أم األخرى، فإن كانت إحدا ا أم 
األخرى فهما جهة واحدة فال ترث األم مع ابنتها. قال حيىي بن آدمان وإىل هذا ذهب شريك بن 

 .(5)ع د هللا

 .(6)قول ع د هللا بن مسعود علل هذا جعل السدس بني أم األب وأم اجلدومن أتول 

قال حيىي بن آدمان واألمر عندان أن يكون السدس بينهما؛ ألهنما جداتن مل تلد إحدا ا 
 .(7)األخرى علل قول ع د هللا ، وإمنا الوجه الواحد أن تكون أم أم وأم أم أم

 هللا.قال ابن سريجان واألول أص  يف قول ع د 

                              
 (.258، 1/243بن ح يب. املتفق واملفرتق)ا( هو طلحة ابن ع يد هللا بن عوف ، حدث عنه الربيع بن بدر و 1)

(، التهذيب 3/13(، مغن احملتاج)6/240قل)(، املنت29/168(، امل سوط)6/269( يُنظران املصنف البن أ  شي ة)2)
 (.9/59،املغن)157ص 

 .157. ومعىن أقعدهنان أي أقرهبن درجة. يُنظران التهذيب ص (10/276،277( مصنف ع دالر اق)3)

 ( يف ج "كذا". 4)

 .157( يُنظران التهذيب ص 5)

 .157( يُنظران التهذيب ص 6)

 .157( يُنظران التهذيب ص 7)
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فإن ترك أم أم أم وأم أبان فالسدس بينهما؛ ألهنما من وجهني يف قول ع د هللا، وكذلك أم 
 أم وأم أم أبان السدس بينهما.

وعن إبراهيم عن ع د هللا قالان "ال حتجب اجلدات إال األم ويرثن وإن كان بعضهن أقرب 
 .(1)من بعض إال أن تكون إحداهن أم األخرى فرتث ال نت دون أمها"

وعن ابن سريين عن ع د هللاان "أّن اجلدات لي  هلن سهم وإمنا ه  طعمة أُطعمنها فسواءٌ 
  .(2)أقرهبن وأبعدهن"

                              
 (.1/74منصور)( سنن سعيد بن 1)

 (.13/64(، وينظران الذخرية)2/457سنن الدارم  ) (2)
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 باب 

 )معرفة تنزيل اجلدات(

قال أبو احلسنيان إذا أردت أن تنسب إىل امليت جدتيه علل أقرب املنا ل إليه فهما أم أمه 
املنا ل إليه فنزهلن أربع درج، وإن نس ت  وأم أبيه، فإن نس ت ثالث جدات واراثت علل أقرب
 .(1)مخساً فخم  درج اجعل درجهن علل قدر عددهن

فإذا نس ت ثالاثً فاجعل أوىل جدة من جهة أم امليت والثانية من جهة أبيه والثالثة من جهة 
 جده والرابعة من جهة أ  اجلد إىل أن ت لغ آخرهن تزيد يف كل درجة أابً.

ث جداتان أم أم أم فهذه من جهة أمه، وأم أم أبيه فهذه من جهة فتقول يف تنزيل ثال
 األب، وأم أ  أبيه فهذه من جهة اجلد.

وإن نزلت أربعًا فاألوىل أم أم أم األم فهذه من جهة األم، والثانية أم أم أم أب وهذه من 
وهذه من  جهة األب، والثالثة أم أم أ  األب وهذه من جهة اجلد، والرابعة أم أ  أ  األب

 جهة أ  اجلد.

وإن نس ت مخساان فاألوىل ه  أم أم أم أم األم، وأم أم أم أم األب، وأم أم أم أ  األب، 
وأم أم أ  أ  األب، وأم أ  أ  أ  األب جيعلهن أوال أمهات بعدد درجهن مث تزيد يف كل 

 درجة أابً إىل أن ت لغ آخرهن.

يؤدي إىل هذا املعىن، فقالوا يف تنزيل مخ  جدات  ونزهلن قوم علل غري هذا الرتتيب، وهو
واراثت علل أقرب املنا ل إىل امليتان أم أم أم أم أم كلهن أمهات، والثانية أم أ  أ  أ  األب، 
يذكرون أّمًا وأربعة آابء، مث ينقصون يف كل درجة أابً وجيعلون مكانه أماً، فيقولونان أم أم أ  أ  

 ب، وأم أم أم األب.األب، وأم أم أم أ  األ

                              
 .169( يُنظران التهذيب ص 1)
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 فصل:
واعلم أن ثالث جدات واراثت علل أقرب املنا ل حيصلن من أربع جدات للميت، وأربع 
جدات واراثت علل أقرب املنا ل حيصلن من مثاين جدات، ومخ  جدات واراثت حيصلن من 
ستة عشر جدة، وست جدات واراثت حيصلن من اثنني وثالثني جدة للميت، وكلما  ادت 

يف الواراثت تضاعف عدد من حيصلن منه مرة واحدة، وذلك أن للميت جدات من جهة واحدة 
أبيه وجدات من جهة أمه، فأما الاليت من جهة أمه فال ترث منهن إال واحدة وإن كثرت وه  
اليت من جهة أمهاهتا، وكل جدات نسنب إىل جدة وارثة مل يرث منهن إال واحدة، إال ما حكيناه 

 .(1)سريين وجابر بن  يد من توريثهم أم أ  األم عن ابن ع اس وابن

 وكل جدتني نس تا إىل أب أو جد وارث ورثتا مجيعاً. 

فإن قيلان ترك أربع جدات متحاذايت يرث منهن ثالث، فانسب إىل كل واحد من أبويك 
 جدتني علل أقرب املنا ل إليه، فجدات أمك  ا أم أم أمك وأم أ  أمك، وجدات أبيك  ا أم أم

 أبيك وأم أ  أبيك، فهؤالء أربع جدات للميت يرث منهن ثالث وتسقط أم أ  األم.

فإن قيلان ترك مثان جدات متحاذايت يرث منهن أربع، فانسب إىل كل واحد من أبوي 
 أبيك وأبوي أمك جدتيه.

فإن قيلان ترك ست عشرة جدة متحاذايت ترث منهن فاقسمهن نصفني مثانية من ق ل 
ن ق ل األم، مث انسب إىل كل واحد من أبوي أم أمك وأبوي أ  أمك جدتيه، األب ومثانية م

 وانسب إىل كل واحد من أبوي أ  أبيك وأبوي أم أبيك جدتيه.

فإن قيلان ترك مثان جدات متحاذايت يرث منهن مخ ، فقد علمت أنه ين غ  أن ينزلن 
أم األم وجدتني إىل أم أم   مخ  درج علل ما وصفنا؛ ألن الواراثت مخ ، فانسب جدتني إىل أم

 األب وجدتني إىل أ  أم أ  األب وجدتني إىل أ  أ  أ  األب.

                              
 .155( يُنظران التهذيب ص 1)
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فإن قيلان ترك عشر جدات متحاذايت يرث منهن ست فين غ  أن ينزلن إىل ست درج؛ 
أم أم األم وجدتني إىل أم أم أم األب وجدتني إىل أم ]ألن الواراثت ست، فانسب جدتني إىل أم

وجدتني إىل أم أب أب األب وجدتني إىل أم أ  أب األب وجدتني إىل أ  أ  أم أب األب 
يف الكتاب اجلامع وصّوران  (2)/ (1) [أ  أب األب، وقد تقصينا معرفة تنزيل اجلدات، ونس تهن 

 هلن صورة يعرفن هبا مشاهدة واقتصران يف هذا الكتاب علل حكاية ذلك ك  ال يطول الكتاب.

 ألول:  سا ل  ن الباب ا

 قال أبو احلسنيان إذا ترك امليت أم أمه وأم أبيهان فالسدس بينهما يف قول اجلميع.

 فإن ترك أم أمه وجديت أبيه أم أم األب وأم أ  األبان فالسدس يف قول عل  و يد ألم األم.

 مسعود فإنه جيعله بني أم األم وجديت األب. (3)[غري ابن]

 و ألم أم األم.جدات أم وجدات جدان يف قول عل  و يد ه

 ويف قول ع د هللا بن مسعود هو هلا وجلديت اجلد.

 فإن ترك أم أم أم وأم أبيهان يف قول عل  ورواية الكوفيني عن  يد هو ألم األب.

 ويف قول ع د هللا ورواية أهل احلجا  عن  يد هو بينهما.

نه. وما جنيب وكلما تفرع من املسائل علل قول  يد فهو علل رواية أهل احلجا  وال صرة ع
 عنها علل قول عل  فهو أيضاً علل قول  يد يف رواية الكوفيني عنه.

 جدات أم أم وجدات أبان يف قول عل  هو جلديت األب. 

                              
 غري واضحة يف أ، واملث ت يف ب. (1)
 .25هناية اللوحة رقم  (2)
 ( يف ج "غري أن ابن". 3)
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 ويف قول  يد وع د هللا ابن مسعود هو هلما وألم أم أم األم.

ا جدات أم أم وثالث جدات أبان هو ألم أم أم األم وجلدات األب يف قول اجلميع، إال م
حكيناه عن ابن ع اس وابن سريين وجابر بن  يد من توريثهم أم أ  األم، وما حكيناه عن مالك 

 والزهري واألو اع  وغريهم.

 (1)[ال اب]وما تفرع بعد هذا فهو علل قول  يد وعل  وع د هللا؛ ألان قد ذكران يف صدر 
 اختالف الفقهاء ك  ال يطول الكتاب.

 بان يف قول عل  هو ألم األب.أم أم أم وأم أب وأم أ  األ

 ويف قول  يد وإحدى الروايتني عن ع د هللا هو ألم األب وأم أم األم.

 الرواية األخرى عن ع د هللا هو بني ثالثتهن مجع.

 جدات أم أم وأم أم أب وجدات أ  األبان ويف قول عل  هو ألم أم األب.

. الرواية (2)[وأم أم األم]ويف قول  يد وإحدى الروايتني عن ع د هللا هو ألم أم األب 
 األخرى عن ع د هللا هو هلاتني وجلديت أ  األب.

 جدات أم أم وجدات أب وجدات جد اجلدان علل قول عل  السدس جلديت األب.

األم. الرواية األخرى ويف قول  يد وإحدى الروايتني عن ع د هللا هو جلديت األب وأم أم أم 
 عن ع د هللا هو هلاتني وجلديت اجلد.

 ثالث جدات أم األم وأم األب وجدات جدان يف قول عل  هو ألم األب.

ويف قول  يد وإحدى الروايتني عن ع د هللا هو ألم األب وأم أم أم أم األم. الرواية األخرى 
                              

 ( يف ج "الكتاب". 1)

 ( يف ج "وأم األم". 2)
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 عنه هو هلاتني وجلديت اجلد.

 يف قول عل  و يد هو ألم األم.أم أم وأم أم أب وجدات جدان 

ويف إحدى الروايتني عن ع د هللا هو ألم األم وأم أم األب. الرواية األخرى هو هلاتني 
 وجلديت اجلد مجع.

 فصل آخر:

فإن ترك جدتيه وجديت أبيهان يف قول عل  و يد وإحدى الروايتني عن ع د هللا السدس ألم 
 أمه وأم أبيه.

هو هلاتني وألم أ  األب وتسقط أم أم أب؛ ألن مع أم األب  الرواية األخرى عن ع د هللا
 ابنتها فه  أوىل منها.

فإن ترك جدتيه وجديت أبيه وجديت جدهان يف قول عل  و يد وإحدى الروايتني عن ع د هللا 
 هو جلدتيه.

 والرواية األخرى من ع د هللا هو جلدتيه وألم أ  أبيه وألم أ  اجلد، وتسقط أم أم األب وأم
 أم اجلد؛ ألن ابنتيهما حج تا ا.

 فصل آخر:

فإن ترك س ع جدات واراثت وجديت جدة أم األم وجديت جد األبان يف قول عل  السدس 
 جلديت جد األب.

ويف قول  يد وإحدى الروايتني عن ع د هللا هو هلاتني وألم أم جدة أم األم. والرواية األخرى 
سادسة والسابعة من جدات امليت وتسقط الرابعة واخلامسة؛ عنه هو هلا وللجدة الثانية والثالثة وال
 ألن جديت جد األب ابنتا ابنتيهما.
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فإن ترك جدتيه وجديت أمه وثالث جدات أبيه واراثت وجديت جدهان يف قول عل  و يد 
وإحدى الروايتني عن ع د هللا هو جلدتيه. والرواية األخرى عنه هو جلدتيه وألم أ  أ  أبيه وأم أم 

  أبيه و ا جدات اجلد، وتسقط أم أم أم األب وأم أم أم أمه أل  جديت امليت ابنتا ا.أ 

جدات أم أم وجدات أ  األم وأربع جدات أب واراثت وجدات جد وجدات أ  اجلدان يف قول 
عل  و يد وإحدى الروايتني عن ع د هللا هو ألم أم أم األم وجلديت اجلد. والرواية األخرى عنه هو 

 الء واجلدة األوىل والرابعة من جدات األب وه  اجلدة الثانية من جدات أ  اجلد.هلؤ 

جدات أم وثالث جدات أم األب وثالث جدات أم اجلدان يف قول عل  و يد السدس ألم أم 
 األم.

ويف إحدى الروايتني عن ع د هللا هو ألم أم األم وأم أم أم أم األب. والرواية األخرى عنه 
 م أم أم اجلد.هو هلاتني وأل

 وكلما أج نا علل قول عل  يف هذه املسائل فهو رواية الكوفيني عن  يد.
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 باب 

 )توريث اجلدة مع ابنها(

قال أبو احلسنيان روي عن عمر وع د هللا بن مسعود وعمران بن احلصني وأ  موسل 
 (2) أهنم ورثوا أم األب مع األب. (1)األشعري وأ  الطفيل عامر بن واثلة

وسليمان بن يسار ومسلم بن  (3)قال شري  واحلسن وابن سريين وعروة بن الزبريوبه 
وع يد هللا بن  (6)وابن املسيب وجابر بن  يد وسوار بن ع د هللا( 5)وعطاء بن أ  رابح (4)يسار
 .(8)وشريك بن ع د هللا وأمحد بن حن ل وإسحاق بن راهويه وداود وأهل ال صرة (7)احلسن

سدسًا وابنها  وعن ع د هللا قال يف اجلدة مع ابنهاان "إهنا ألول جدة أطعمها رسول هللا 

                              
ولد الطفيل شاعر كنانة وأحد فرساهنا،  واثلة بن ع دهللا بن عمرو بن جحش الليث  الكناين القرش  أبو( هو عامر بن 1)

 (.3/255(، األعالم)3/468هد. سري أعالم الن الء)110مبكة سنة  . وقد مات  عام أحد ورأى الن  

 .161(، التهذيب ص 9/60(، املغن)1/75يُنظران سنن سعيد بن منصور)( 2)

عروة بن الزبري بن العوام أبو ع دهللا القرش  املدين، كان عاملًا فقيهًا  اهداً، وهو أحد الفقهاء الس عة، وقد مات  ( هو3)
 (.4/226(، األعالم)20/11هد. هتذيب الكمال)93سنة 

يف هبا. ( مسلم بن يسار األموي ابلوالء أبو ع دهللا، فقيه انسك من رجال احلديث، أصله من مكة سكن ال صرة وتُو 4)
 (.7/223(، األعالم)8/198اجلرح والتعديل)

( هو عطاء بن أ  رابح )أسلم( مفيت احلرم شيخ اإلسالم، ولد يف خالفة عثمان، ونشأ مبكة وحدث عن بعض 5)
 (.19/23(، هتذيب الكمال)5/78هد. سري أعالم الن الء)115كان فقيهاً عاملاً .و قد مات سنة   الصحابة 

 ابلفقه علم له ،قاض  ان العنلي هللا ع د أبو متيم، من العنل، بن من قدامة، بن هللا ع د بن سوار بن هللا ع د بن سوار( 6)
(، 11/543هد. سري أعالم الن الء)245سنة ب غداد وُتويف ،عمره أواخر يف بصره وكف ال صرة، أهل من. واحلديث
 (.3/145األعالم)

 وخالد هند  أ بن داود عن روى التميم  احلصني بن احلسن ابن وهو ال صرة قاضل العنلي احلسن بن هللا ع يد( هو 7)
  (.5/212. اجلرح والتعديل)احلارث بن وخالد مهدى بن الرمحن ع د عنه روى، و احلذاء

 .161(، التهذيب ص 9/60(، املغن)1/75يُنظران سنن سعيد بن منصور)( 8)
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ح "، أخلان بذلك أمحد بن كامل قالان حدثنا أمحد بن ع يد هللا قالان حدثنا يزيد بن هارون 
أنه ورث جدة ) قالان أن أان  مد بن سامل عن الشع  عن مسروق عن ع د هللا رفعه إىل الن  

 .(1) (نها حيواب

وعن ابن سريين قالان "قال ع د هللا يف اجلدة مع ابنها ه  أول جدة أطعمت سهمًا يف 
 .(2)اإلسالم"

 .(3)ورث اجلدة  ع ابنها وعن احلسن أن الن  

وروي عن عثمان وعل  والزبري وسعد بن أ  وقاص و يد بن اثبت أهنم مل يورثوها مع ابنها، 
 .(4)والشافع  والثوري واألو اع ، وعن ابن املسيب حنوه وبه قال طاوس والشع  ومالك

 هذا الباب: (5)[يف] سا ل 

ان يف قول عل  و يد السدس ألم األم، (6)[أابه]قال أبو احلسنيان إذا ترك امليت جدتيه و
 وال اق  لألب.

 ويف قول عمر وع د هللا هو بني اجلدتني.

 األم.ان يف قول عل  و يد السدس ألم (7)[ثالث جدات وأب]

                              
وقال ان "هذا حديث النعرفه مرفوعًا إال من هذا الوجه".  سنن  ،2102( رواه الرتمذي، يف كتاب الفرائض ، برقم 1)

 (.6/271)31301(، ورواه ابن أ  شي ة برقم 4/421الرتمذي)

 (.6/271( مصنف ابن أ  شي ة)2)

 (، وقد روى الرتمذي عن ابن مسعود حنوه. يُنظران ختريج احلديث السابق.1/76( رواه سعيد بن منصور يف سننه)3)

(، 10/278حنيفة أهنا الترث مع ابنها، ومذهب أمحد أهنا ترث مع ابنها. يُنظران مصنف ع دالر اق) ( ومذهب أ 4)
 (.2/534، الكايف يف فقه أمحد)138(، خمتصر املزين ص 11/104(، التمهيد)4/468خمتصر إختالف العلماء)

 ( يف ج "من". 5)

 املث ت يف ب وغري واضحة يف أ (6)
 ( ليست يف ج. 7)
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 ويف قول عمر وع د هللا هو بينهن مجع.

 جداتن وجدان السدس للجدتني يف قول اجلميع.

 ثالث جدات وجدان يف قول عل  و يد السدس ألم أم األم وأم أم األب.

 ويف قول عمر وع د هللا هو هلن مجع.

 األب. (2)[أم]األم وأم أم  (1)[أم]أربع جدات وجدان يف قول عل  و يد هو ألم أم 

 وع د هللا هو هلن مجع. (3)قول عمر/ ويف

 ثالث جدات وجد أبان السدس جلميعهن يف قول اجلميع.

أربع جدات وجد أبان يف قول عل  و يد السدس ألم أم أم األم وأم أم أم األب وأم أم أ  
 األب.

 أربع جدات وجد جد يرثن مجع يف قول اجلميع.

 وه  أم أ  أ  أ  األب.مخ  جدات وجد جدان يف قول عل  و يد تسقط اخلامسة 

 ست جدات وجد جدان يف قول عل  و يد تسقط اخلامسة والسادسة.

 جداتن وعمان للجدتني السدس، وال اق  للعم وال حيجب العم أمه يف قول اجلميع.

أم أم وأم أب وأبان قيلان يف قياس قول عل  وإحدى الروايتني عن  يد املال لألب وحيجب 
 رث كما حيجب اإلخوة األم وإن مل يرثوا مع األب.أم األب جدة األم وإن مل ت

 وقيلان السدس ألم أم األم، وه  الرواية األخرى عن  يد.

 ويف قول ع د هللا السدس هلما، وال اق  لألب.

                              
  ج. ( ليست يف1)

 ( ليست يف ج. 2)

 .26هناية اللوحة رقم  (3)
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 جدة أم أم وأم جد وجدان قيل يف قياس قول عل  وإحدى الروايتني عن  يد املال للجد.

 األخرى عن  يد وهو الصحي .وقيلان السدس جلدة أم األم وهو الرواية 

 ويف قول ع د هللا هو بني اجلدتني.

 واعلم أن من مل يورث اجلدة مع ابنها فإنه يرث يف قوهلم مع األب.

جدة واحدة ومع اجلد جداتن ومع أ  اجلد ثالث ومع جد اجلد أربعان كلما  اد يف درج 
 ا ابء أب  اد يف الواراثت واحدة.
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 باب 

 ني()توريث اجلدة من وجه

قال أبو احلسنيان اختلف يف اجلدة إذا أدلت بقرابتني أو أكثر مثل أن تكون أم أم أم ه  أم 
 .(1)أ  أب

فكان  مد بن احلسن و فر بن اهلذيل واحلسن بن صاحل ومحزة الزايت وحيىي بن آدم ونعيم 
خر بعدد بن محاد يورثوهنا نصيب جدتني، وكلما أدلت بقرابة تورث مبثلها ضربت مع اجلدات األ

 .(2)قراابهتا يف السدس

 .(3)فكان الثوري وأبو يوسف يوراثهنا نصيب جدة واحدة، وهو قياس قول مالك والشافع 

  سا ل  ن هذا الباب:

قال أبو احلسنيان إذا  وجت امرأة بن ابنتها بنت بنت هلا أخرى فإن كل واحد قد تزوج 
أم أمه وه  أم أم أبيه، فإذا مات هذا الولد بولد خالته فإذا ُوِلد هلما ولد فهذه املرأة ه  أم 

 وخلف هذه اجلدة وخلف أيضاً أم أ  أبيه.

 فعلل قول الثوري وأ  يوسف السدس بينهما نصفني.

ومن ورث جبميع القراابت جعل للمرأة ثلث  السدس؛ ألن هلا قرابتني، وألم أ  األب ثلث 
 السدس.

                              
 .166يُنظران التهذيب ص  (1)
 (.1/67(، العذب الفائض)9/59(، املغن)29/171يُنظران امل سوط) (2)
 .167(، التهذيب ص 13/64(، الذخرية)16/76(،اجملموع)29/171امل سوط) يُنظرانوكذلك مذهب أمحد.  (3)
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لغالم ب نت عمته وتزوجت اجلارية اببن خاهلا، فإن  وجت ابن ابنها ب نت بنتهاان فقد تزوج ا
فإذا ُوِلد هلما فاملرأة ه  أم أم أمه وه  أم أ  أبيه، فإن مات هذا الولد وخّلف هذه اجلدة 

 وخّلف أيضاً أم أم أبيهان

 فمن ورث ابلقراابت كلها جعل هلا ثلث  السدس، وألم أم األب ثلث السدس.

 نصفني.ويف قول أ  يوسف السدس بينهما 

فإن  وجت ابن ابنها بنت بنتها فأولدها ابنًا مث تزوج هذا االبن ب نت هلا أخرى وه  بنت 
وأم أ   (1)[أم أم أمه]عمة أبيه فأولدها ولداً فهذه املرأة ه  جدة هذا الولد من ثالثة أوجه ه  

 أم أ  أبيهانأ  أبيه وأم أم أم أبيه، فإن مات هذا الولد وخّلف هذه اجلدة وخّلف أيضاً أم 

وهو أن الُقرىب من ق ل األم ال حتجب الُ عدى من ق ل األب ]فمن قال بقول ابن مسعود 
 (2) [بل يكون السدس بينهما

ورث ابلقراابت جعل للمرأة ثالثة أرابع السدس؛ ألن هلا ثالث قراابت، وجعل ألم أم أ  
 األب ربع السدس.

من ق ل األم حتجب الُ عدى من ق ل وهو أن الُقرىب ]ومن ذهب إىل قول عل  و يد 
 جعل السدس للمرأة كله؛ ألهنا أم أم األم فه  هبذه القرابة أقعد. (3)[األب

فإن ترك أم أم أم أمه وه  أم أ  أبيه وترك أيضًا أم أم أبيه وه  أم أ  أمهان فالسدس 
ثلث السدس؛ ألهنا بينهما علل ثالثة أسهم سهمان ألم أم األم؛ ألهنا ترث بقرابتها، واألخرى 

 ال ترث بكوهنا أم أ  أم، وهذا يف قول من وّرث ابلقراابت.

 

                              
 (يف ج "أم أم أم أمه". 1)

 ( ليست يف ج. 2)

 ( ليست يف ج. 3)
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 باب

 )املناسخـــــات(

 .(1)وهو أن ميوت إنساٌن فال يقسم ماله حىت ميوت بعض ورثته

قال أبو احلسنيان العمل يف ذلك أن تصح  مسألة امليت األول، مث تصح  مسألة امليت 
ثاين اليت ورثها من امليت األول علل سهام مسألته، فإن انقسمت الثاين، مث تقسم سهام امليت ال

فقد صّحت املسألتان مما صحت منه مسألة امليت األول، فإن مل تنقسم ووافقتها فاضرب وفق 
مسألته يف املسألة األوىل، وإن مل توافقها فاضرب مسألته يف املسألة األوىل فما اجتمع صحت 

 منه املسألتان.

فصح  أيضًا مسألته علل ورثته مث اقسم سهامه اليت ورثها من امليتني ق له وإن مات اثلٌث 
إن ورث منهما أو من أحد ا علل مسألته، فإن انقسمت صحت املسائل كلها مما صحت منه 
مسائل املُتوفني ق له، فإن مل توافقها فاضرب مجيع مسألته فيما صحت منه مسائل املُتوفني ق له، 

ها فاضرب وفق مسألته فيما صحت منه مسائل املُتوفني ق له فما اجتمع وإن مل تنقسم ووافقت
 صحت منه املسائل كلها.

فإن مات رابٌع أو خامٌ  عملت علل ما وصفنا من تصحي  مسألة كل ميت علل ورثته 
ومعرفة ما ورث من املُتوفني ق له وانقسام ذلك علل مسألته أو موافقتها هلا،فإذا أردت القسمة 

م ورثة امليت األول يف مسائل املُتوفني بعده مسألة بعد مسألة إن مل تكن سهامهم فاضرب سها
انقسمت علل مسائلهم وال وافقها، فإن كانت انقسمت سهام أحدهم علل مسألته فال تضربه 
يف تلك املسألة، وإن وافقت سهامهم مسائلهم فاضربه يف وفق مسائلهم واضرب سهام ورثته 

ن السهام مث يف مسائل املُتوفني بعده علل س يل ما ذكران يف ورثة األول ال اق  فيما مات عنه م

                              
(، شرح 1/230(، التلخي )1/263(، القوانني الفقهية)190(، دليل الفارض )ص490( يُنظران ضوء السراج )ص1)

 (.215(، الفواكه الشهية)ص7/321(، اإلنصاف)6/177(، امل دع)2/465الفصول املهمة)
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إن مل تكن سهامه قد انقسمت علل مسألته وال وافقتها، فإن انقسمت سهامه علل مسألته 
فاضربه فيما خيرج من قسمة سهامه علل مسألته، وإن مل تنقسم ووافقتها فاضربه يف وفق سهامه 

 ُتوفني بعده علل ما ذكران ووصفنا.مث فيما بعده من مسائل امل

وكذلك ما فعل يف مسألة كل مُتويف بضرب سهام ورثته يف السهام اليت مات عنها إن مل 
تكن سهامه قد انقسمت علل مسألته وال وافقتها فإن كانت قد انقسمت فاضربه يف اخلارج من 

يف وفق سهامه مث  قسم سهامه علل مسألة، وإن مل تكن انقسمت ولكن وافقت مسألته فاضربه
 .(1)فيما بعده من مسائل املُتوفني بعده علل ما وصفنا من ورثة األوىل

  سا ل  ن هذا الباب:

إذا خّلفت املرأة  وجها وأختني ألبان املسألة من س عة أسهم، فإن ماتت إحدى األختني 
سهمان وذلك منقسم ق ل قسم املرياث وخّلفت بنتها وأختها فاملسألة من اثنني، وهلا من الس عة 

علل مسألتها فقد صحت املسألتان من س عة، فللزوج ثالثة أسهم، ولألخت سهمان من امليتة 
 .(2)األوىل وسهم من الثانية، ول نت الثانية سهم

ابنددددان وابنتددددانان املسددددألة مددددن سددددتة، مث مددددات أحددددد االبنددددني وخلّددددف ابندددداً وبنتدددداان مسددددألته مددددن 
ينقسددددددمان علددددددل مسددددددألته، فاضددددددرب سددددددهام الثانيددددددة ثالثددددددة أسددددددهم، وقددددددد مددددددات عددددددن سددددددهمني ال 

                              
(، شرح 1/230(، التلخي )1/263ني الفقهية)(، القوان190(، دليل الفارض )ص490( يُنظران ضوء السراج )ص1)

 (.215(، الفوكه الشهية)ص7/321(، االنصاف)6/177(، امل دع)2/465الفصول املهمة)

 ( وصورة ذلكان  2)
                    

 7  2 7 
 3   3  وج

 3 1  2 أخت ألب
 -  ت 2 أخت ألب
 1 1 بنت  
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وهدددددو ثالثدددددة يف سدددددتة تكدددددن مثانيدددددة عشدددددر ومنهدددددا تصددددد  املسدددددألتان، مدددددن لددددده شددددد ٌء مدددددن املسدددددألة 
لدددده يف املسددددألة الثانيددددة وهدددد  ثالثددددة، ومددددن لدددده شدددد ٌء مددددن املسددددألة  (1)األوىل وهدددد  سددددتة مضددددروٌب/

مدددددن املسدددددألة األوىل  نامليدددددت الثددددداين وهدددددو سدددددهمان، فلالبدددددالثانيدددددة مضدددددروٌب لددددده فيمدددددا مدددددات عنددددده 
سدددددهمان يف ثالثدددددة تكدددددن سدددددتة، ولكدددددل ابندددددة سدددددهٌم يف ثالثدددددة، والبدددددن امليدددددت الثددددداين مدددددن مسدددددألته 

 .(2)سهمان يف اثنني تكن أربعة، والبنته سهم يف اثنني

ابنددددان وابنتددددانان املسددددألة مددددن سددددتة، مث ماتددددت إحدددددى االبنتددددني وخّلفددددت  وجدددداً وابندددداً وابنددددةان 
عددددن سددددهم فددددال ينقسددددم علددددل مسددددألتها وال يوافقهددددا، فاضددددرب مسددددألتها مددددن أربعددددة، وقددددد ماتددددت 

مسدددددألتها يف املسدددددألة األوىل تكدددددن أربعدددددة وعشدددددرين، مدددددن لددددده شددددد ٌء مدددددن املسدددددألة األوىل مضدددددروب 
لددددده يف الثانيدددددة وهددددد  أربعدددددة، ومدددددن لددددده شددددد ٌء مدددددن الثانيدددددة مضدددددروب لددددده يف السدددددهم الدددددذي ماتدددددت 

ة، ولل ندددددددت سدددددددهم يف أربعدددددددة، عنددددددده الثانيدددددددة، فلكدددددددل ابدددددددن مدددددددن املسدددددددألة األوىل سدددددددهمان يف أربعددددددد
ولدددددزوج الثانيدددددة سدددددهم مدددددن املسدددددألة الثانيدددددة مضدددددروٌب لددددده يف واحدددددد، والبنهدددددا سدددددهمان يف واحدددددد، 

                              
 .27هناية اللوحة رقم  (1)
 ( وصورة ذلكان  2)

 6  3 18 

 6   2 ابن

 - - ت 2 ابن

 3   1 بنت

 3   1 بنت

 
 4 2 ابن

 2 1 بنت
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 .(1)ول نتها سهم يف واحد

ابنان وابنتانان املسألة من ستة، مث مات أحد االبنني وخّلف امرأًة وبنتًا وثالثة بن ابنان 
نصاف، فاضرب نصف مسألته فق مسألته ابألد مات عن سهمني يوامسألته من مثانية أسهم، وق

يف املسألة األوىل تكن أربعة وعشرين، ومن له ش ٌء من املسألة األوىل مضروٌب له يف نصف 
الثانية وهو أربعة، ومن له ش ٌء من الثانية مضروٌب له يف نصف ما مات عنه الثاين وهو سهم، 

سهٌم يف أربعة، وللمرأة من املسألة الثانية فلالبن من املسألة األوىل سهمان يف أربعة، ولكل بنت 
 .(2)سهم يف واحد، ول نته أربعة يف واحد، ولكل ابن ابن سهم يف واحد

                              
 ( وصورة ذلكان  1)

 6  4 24 
 8   2 ابن
 8   2 ابن
 - - ت 1 بنت
 4   1 بنت

 
 1 1  وج
 2 2 ابن
   1 1 بنت

 ( وصورة ذلكان  2)
 6  8 24 
 8   2 ابن
 - - ت 2 ابن
 4   1 بنت
 4   1 بنت

 
 1 1  وجة
 4 4 بنت

 1//3 3 ثالثة بن ابن
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جداتن وثالث أخوات متفرقاتان املسألة من اثن عشر، مث ماتت األخت من األم وخّلفت 
افق أختني ألب، ومن خّلفت وهم أخت ألم وأم أمان مسألتها من ستة وماتت عن سهمني يو 

مسألتها ابإلنصاف، فاضرب نصف مسألتها وهو ثالثة يف املسألة األوىل تكن ستة وثالثني، من 
له ش ٌء من املسألة األوىل مضروب له يف ثالثة، ومن له ش ٌء من الثانية مضروٌب له يف واحد، 

واحد ،  فلكل جدة من املسألة األوىل سهم يف ثالثة، ولليت ه  أم أم من املسألة الثانية سهم يف
ولألخت لألب واألم من املسألة األوىل ستة يف ثالثة، وهلا من الثانية سهم يف واحد، ولألخت 

 .(1)لألب سهمان يف ثالثة، ولألختني لألب من الثانية أربعة يف واحد

جداتن وثالث أخوات متفرقاتان املسألة من اثن عشر، مث ماتت األخت لألب وخّلفت 
ت وهم أخت ألب وجدهتا أم أبيهاان مسألتها من ستة، وقد ماتت عن بنتاً وبنت ابن، ومن خّلف

سهمني توافق مسألتها ابإلنصاف، فاضرب نصف مسألتها وهو ثالثة يف املسألة األوىل تكن 
ستة وثالثني، من له ش ٌء من املسألة األوىل مضروٌب له يف ثالثة، ومن له ش ٌء من الثانية 

 .(2)مضروٌب له يف واحد

                              
 ( وصورة ذلكان  1)

 12  6 36 
 3   1 جدة
 4 1 أم أم 1 جدة

 19 1 أخت ألم 6 أخت شقيقة
 6   2 أخت ألب
 - - ت 2 أخت ألم

 4 4 أختان ألب 
  

 ( وصورة ذلكان  2)
                    

 12  6 36 
 3   1 جدة
 4 1 أم أب 1 جدة
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وين وابنتنيان املسألة من ستة، مث ماتت إحدى االبنتني وخّلفت بنتاً، ومن خّلفت فإن ترك أب
 وهم جد وجدة وأخت.

فف  قول  يد لل نت النصف، وللجدة السدس، وال اق  بني اجلد واألخت علل ثالثة، 
نصاف، فاضرب نصف مسألتها ماتت عن سهمني توافق مسألتها ابألوتص  من مثانية عشر، و 

املسألة األوىل تكن أربعة ومخسني، من له ش ٌء من املسألة األوىل مضروٌب له يف وهو تسعة يف 
 .(1)تسعة، ومن له ش ٌء من الثانية مضروٌب له يف نصف ما ماتت عنه الثانية وهو واحد

، وقد ماتت عن سهمني ويف قول أ  بكر وعل  وابن ع اس املسألة الثانية من ستة أسهم
نصاف، فاضرب نصف الستة يف املسألة األوىل تكن مثانية عشر، من له ش ٌء من توافقها ابأل

املسألة األوىل مضروٌب له يف ثالثة، ومن له ش ٌء من املسألة الثانية مضروٌب له يف نصف ما 
 .(2)ماتت عنه وهو سهم

                                                                                       
 19 1 أخت ألب 6 أخت شقيقة
 -  ت 2 أخت ألب
 6   2 أخت ألم

 
 3 3 بنت

 1 1 بنت ابن
  

 ان (  وصورة ذلك 1)
 6  18 54 

 11=2+9 2 جد 1 أب

 15=6+9 6 جدة 1 أم

 19=1+18 1 أخت 2 بنت

 - - ت 2 بنت

 9 9 بنت 
 

 ان (  وصورة ذلك 2)
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دى فإن ترك أبوين وابنتني وامرأة ه  أم االبنتنيان املسألة من س عة وعشرين، مث ماتت إح
 .(1)االبنتني وخّلفت  وجها ومن خّلفت وهم أم وأخت وجد وجدةان فمسألتها األكدرية

فف  قول أ  بكران للزوج النصف ولألم الثلث، وال اق  للجد، املسألة من ستة، وقد ماتت 
عن مثانية، فاضرب نصف مسألتها وهو ثالثة يف املسألة األوىل تكن واحداً ومثانني، من له ش ءٌ 

لة األوىل مضروٌب له يف ثالثة، ومن له ش ٌء من الثانية مضروب له يف وفق سهام الثانية من املسأ
وهو أربعة، للمرأة من األوىل ثالثة يف ثالثة، وهلا من الثانية أبهنا أم سهمان يف أربعة جيتمع هلا 

اجتمع له س عة عشر، ولألب من األوىل أربعة يف ثالثة، وله من الثانية أبنه جد سهم يف أربعة، ف
ستة عشر، ولألم من األوىل أربعة يف ثالثة، ولزوج الثانية من املسألة الثانية ثالثة يف أربعة، 

 .(2)ولل نت من املسألة األوىل مثانية يف ثالثة

                                                                                       
 6  6 18 

 5=2+3 2 جد 1 أب

 4=1+3 1 جدة 1 أم

 x 6 أخت 2 بنت

 - - ت 2 بنت

 3 3 بنت 
 

قيلان إهنا كدرت علل  يد بن اثبت أصوله، فإنه أعاهلا وال عول عنده يف مسائل اجلد، وفرض لألخت مع اجلد وال  (1)
وقيلان إن رجال ا ه األكدر ُسئل عنها فأفىت فيها ، يفرض لألخت مع اجلد، ومجع سهامه وسهامها وال جيمع يف غريها

 (.1/248(، حترير ألفاظ التن يه)1/300إليه. املطلع علل أبواب املقنع)فنس ت 

 ان (  وصورة ذلك 2)
 27  6 81 

 16=4+12 1 جد 4 أب 

 12  جدة 4 أم

 24  أخت 8 بنت 

 -  ت 8 بنت
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ويف قول عل ان املسألة من تسعة أسهم، لزوجها ثالثة أسهم، وألمها سهمان، وألختها 
لثمانية اليت ماتت عنها، فاضرب مسألتها يف املسألة ثالثة، وللجد سهم، وال توافق التسعة ا

األوىل تكن مائتني وثالثة وأربعني، من له ش ٌء من املسألة األوىل مضروٌب له يف تسعة، ومن له 
 .(1)ش ٌء من الثانية مضروب له يف الثمانية اليت ماتت عنها الثانية

صف، وللجد السدس، ويف قول ع د هللاان للزوج النصف، ولألم السدس، ولألخت الن
مسألتها من مثانية وقد ماتت عن مثانية وذلك منقسم علل مسألتها فقد صحت املسألتان من 

 .(2)الس عة والعشرين

                                                                                       
 17=8+9 2 أم 3  وجة

 12 3  وج 
 

 ان (  وصورة ذلك 1)
 27  9 243 

 44=8+36 1 جد 4 أب 

 36  جدة 4 أم

 96=24+72 3 أخت 8 بنت 

 -  ت 8 بنت

 45=18+27 2 أم 3  وجة

 27 3  وج 
 

 ان (  وصورة ذلك 2)
 27  8 27 

 5=1+4 1 جد 4 أب 

 4  جدة 4 أم

 11=3+8 3 أخت 8 بنت 

 -  ت 8 بنت
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ويف قول  يدان املسألة الثانية من س عة وعشرين كما بيناه يف ابب اجلد، وال توافق سهامها 
ائة وتسعة وعشرين، من له ش ءٌ مسألتها، فاضرب س عة وعشرين يف املسألة األوىل تكن س ع م

من األوىل مضروٌب له يف س عة وعشرين، ومن له من الثانية ش ٌء مضروب له يف مثانية، فللمرأة 
من املسألتني مائة وتسعة وعشرون، ولألب من املسألتني مائة واثنان وس عون، ولل نت منها 

نية وال ش ء هلا من الثانية، ولزوج الثانية مائتان ومثانية وأربعون، ولألم من املسألة األوىل مائة ومثا
 .(1)اثنان وس عون

فإن ترك امرأة وأبوين وابنتني، مث ماتت إحدى االبنتني وخّلفت من خّلفت وهم أم وأخت 
 وجد فمسألتها ه  مثلثة عثمان، وتص  املسألتان من إحدى ومثانني يف قول أ  بكر 

 

 

 .(2)هللا علل ما بينّا من اختالفهم يف اجلد وعمر وعثمان وعل  وإحدى الروايتني عن ع د

                                                                                       
 4=1+3 1 أم 3  وجة

 3 3  وج 
 

 ( وصورة ذلكان  1)
 27  24 729 
 172=64+108 8 جد 4 أب
 x 108 جدة 4 أم
 248=32+216 4  8 بنت
 - - ت 8 بنت
 129=24+81 6 أم 3  وجة

 72 9  وج 
 

 من هذا الكتاب. 167، 196نظران ابب اختالفهم يف اجلد ص يُ ( 2)
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ويف قول  يد تص  املسألتان من مائتني وثالثة وأربعني، من له ش ٌء من املسألة األوىل 
مضروٌب له يف تسعة، ومن له ش ٌء من الثانية وهو تسعة مضروٌب له يف مثانية، وفيما مضل ما 

 .(1)يدل علل عملها

 فصل آخر: 

أخوات متفرقاتان املسألة من مخسة عشر، مث ماتت األم وخّلفت  وجاً امرأة وأم وثالث 
وعما ومن خّلفت وهم بنتانان مسألتها من اثن عشر، وقد ماتت عن سهمني توافق مسألتها 
ابإلنصاف، فاضرب نصف مسألتها يف املسألة األوىل تكن تسعني مث ماتت األخت لألب 

أخت ألبان فمسألتها من اثن عشر وهلا من املسألة وخّلفت  وجًا وأمًا وبنتًا ومن خّلفت وه  
األوىل سهمان مضروابن يف وفق الثانية وهو ستة تكن اثن عشر فذلك منقسم علل مسألتها، 
فقد صحت املسائل الثالثة من تسعني، للمرأة من املسألة األوىل ثالثة يف ستة، ولألخت لألم 

األم  (2)بنت أربعة يف واحد وهو وفق سهام/ من األوىل سهمان يف ستة وهلا من الثانية أبهنا
ولألخت لألب واألم من األوىل ستة يف ستة وهلا من الثانية أبهنا بنت أربعة يف واحد وهلا من 
الثالثة أبهنا أخت ألب سهم يف واحد وهو ما خرج من قسم سهام الثالثة علل مسألتها، ولزوج 

 .(3)وألمها سهمان يف واحدالثانية ثالثة يف واحد، ول نتها ستة يف واحد، 

                              
يقصد املؤلف املسألة السابقة. والعمل فيها كالعمل يف املسألة اليت ق لها مع مراعاة اختالفهم يف اجلد مع األخت.  (1)
 من هذا الكتاب. 181نظران ابب اختالفهم يف اجلد ص يُ 

 .28هناية اللوحة رقم  (2)
(3  ) 

 15  12  12 90 

 18     3  وجة

 -    ت 2 أم

 1+4+36 1 ألبأخت  4 بنت 6 أخت شقيقة

 -  ت   2 أخت ألب

 4+12   4 بنت 2 أخت ألم
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امرأة وأم وثالث أخوات متفرقاتان املسألة من مخسة عشر مث ماتت األم وخّلفت  وجاً 
وأختًا وأخًا ألب ومن خّلفت و ا ابنتان، مسألتها من ستة وثالثني وماتت عن سهمني توافق 

 مسألتها فاضرب نصف مسألتها يف املسألة األوىل تكن مائتني وس عني.

األخت لألم وخّلفت  وجًا وأخًا وأختًا ألب ومن خّلفت وه  أخت ألم،  مث ماتت
مسألتها من مثانية عشر وهلا من املسألة األوىل سهمان مضروب هلا يف نصف املسألة الثانية تكن 
ستة وثالثني وهلا من الثانية أبهنا ابنة اثنا عشر يف واحد فجميع ما ماتت عنه مثانية وأربعون 

ق مسألتها ابألسداس فاضرب سدس مسألتها يف مائتني وس عني تكن مثامنائة سهمًا وه  تواف
 وعشرة.

من له ش ٌء من املسألة األوىل مضروٌب له يف نصف الثانية وهو مثانية عشر، مث ما اجتمع 
 يف سدس الثالثة وهو ثالثة.

ثالثة وهو ومن له ش ٌء من الثانية مضروٌب له يف واحد وهو وفق سهام الثانية مث يف وفق ال
 ثالثة.

 ومن له ش ٌء من الثالثة مضروب له يف وفق ما ماتت عنه الثالثة وهو مثانية.

 فللمرأة ثالثة يف مثانية عشر مث يف ثالثة تكن مائة واثنني وستني.

 ولألخت لألب سهمان يف مثانية عشر مث يف ثالثة تكن مائة ومثانية.

                                                                                       

 

 3   3  وج

 -   1 عم

 

 3 3  وج
 2 2 أم
 6 6 بنت
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ثالثة تكن ثالمثائة وأربعة وعشرين، وهلا من ولألخت لألب واألم ستة يف مثانية عشر مث يف 
الثانية أبهنا بنت اثنا عشر يف واحد مث يف ثالثة تكن ستة وثالثني، وهلا من الثالثة أبهنا أخت ألم 

 ثالثة يف مثانية تكن أربعة وعشرين، فجميع ما هلا من املسائل مثامنائة وأربعة ومثانون.

يف واحد مث يف ثالثة تكن س عة وعشرين وألخيها  ولزوج الثانية من املسألة الثانية تسعة
 وأختها ثالثة يف واحد مث يف ثالثة تكن تسعة ولزوج الثالثة تسعة يف مثانية تكن اثنني وس عني.

 .(1)وألخيها وأختها ستة يف مثانية تكن مثانية وأربعني

فت جداتن وثالث أخوات متفرقاتان املسألة من اثن عشر، مث ماتت األخت لألم وخلّ 
 وجاً وعمًا ومن خّلفت وهم أخت ألم وأم أم، مسألتها من ستة، وقد ماتت عن سهمني توافق 
مسألتها، فاضرب نصف مسألتها يف املسألة األوىل تكن ستة وثالثني مث ماتت األخت لألب 
وخّلفت بنتًا وبنت ابن ومن خّلفت وهم أم أب وأخت ألب، مسألتها من ستة وهلا من املسألة 

                              
 ان (  وصورة ذلك 1)

 15  36  18 810 

 162     3  وجة

 -    ت 2 أم 

 384 3 أخت ألم 12 بنت 6 أخت شقيقة

 108     2 أخت ألب

 -  ت 12 بنت 2 أخت ألم 

 

 27   9  وج

 6   2 أخ ألب

 3   1 أخت ألب

 

 72 9  وج
 32 4 أخ ألب
 16 2 أخت ألب
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سهمان يف نصف الثانية تكن ستة وذلك منقسم علل مسألتها، فقد صحت املسائل األوىل 
 الثالثة من ستة وثالثني.

فلألخت لألب واألم من األوىل ستة يف ثالثة، وهلا من الثانية أبهنا أخت سهم يف واحد 
 وهو نصف سهام الثانية، وهلا من الثالثة أبهنا أخت ألب سهم يف واحد وهو ما خيرج عن قسمة

 سهامها علل مسألتها.

 وألم األم من األوىل سهم يف ثالثة، وهلا من الثانية سهم يف واحد.

 وألم األب من األوىل سهم يف ثالثة، ومن الثالثة سهم يف واحد.

ولزوج الثانية ثالثة يف واحد، ولعمها سهم، ول نت الثالثة ثالثة يف واحد، ول نت ابنها سهم 
 .(1)يف واحد

م ومخسة إخوة ومخ  أخوات ألب مث مات ثالثة إخوة وثالث أخوات مسألةان امرأة وأ

                              
 ان (  وصورة ذلك 1)

 12  6  6 36 

 4=1+3 1 أم أب   1 جدة

 4=1+3   1 أم أم  1 جدة

 20=1+1+18 1 أخت ألب 1 أخت ألم 6 أخت شقيقة

 -  ت   2 أخت ألب

 -    ت 2 أخت ألم

 

 3   3  وج 

 1   1 عم

 
 3 3 بنت

 1 1 بنت ابن
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 واحداً بعد واحد.

فللمرأة الربع، ولألم السدس، وال اق  بني األخوين واألختني ال واق  للذكر مثل حظ 
 األنثيني، وتص  من اثنني وس عني.

يل واحد وكلما جاءت من املسائل فكان ورثة املوتل كلهم نفرًا واحدًا يرثوهنم علل س 
ابلتعصيب ال يرث معهم غريهم، فال تصح  مسألة كل ميت ولكن يفرض لذوي الفروض من 
امليت األول فرضهم وجيعل ال اق  ل اق  الورثة؛ ألنه يؤول مرياث اجلميع إليهم علل س يل واحد، 

 .(1)وكأّن الذين ماتوا مل يكونوا

مث ماتت األم، مث مات اجلد، املال  امرأة وأم وجد وابن وابنتانان مث ماتت املرأة وه  أمهم،
 .(2)كله بني االبن واالبنتني؛ ألهنم اجلميع علل س يل واحد

 

 

                              
 ان (  وصورة ذلك 1)

  72 
 18 1/4  وجة
 12 1/6 أم

 أخوان ألب
 ال اق 

28//14 

 2//14 أختان ألب

 

 ان (  وصورة ذلك 2)
 4 
 2 ابن
 1//2 بنتان
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علل مسألته وال يوافقها فاضرب مسألته يف املسألة األوىل تكن مائة ومثانية وعشرين ومنها 
 تص  املسألتان.

الثانية مضروب فيما  من له ش ٌء من املسألة األوىل مضروٌب له يف مثانية، ومن له ش ٌء من
 مات عنه الثاين من السهام وهو ثالثة.

مث مات أخ آخر وخّلف ثالث بنات ومن خلف و ا أخوانان مسألته تص  من مثانية، وله 
من املسألتني س عة وعشرون سهماً وهو يوافق مسألته ابألتساع، فاضرب تسع مسألته وهو اثنان 

 وستة ومخسني، ومنها تص  املسائل الثالثة. يف املائة والثمانية والعشرين تكن مائتني

من له ش ٌء من األوىل مضروٌب له يف مثانية مث يف اثنني، ومن له ش ٌء من الثانية مضروٌب 
له يف ثالثة مث يف اثنني، ومن له ش ٌء من الثالثة مضروب له يف س ع ما مات عنه الثالث وهو 

 ثالثة؛ ألن مسألته وافقت سهامه ابألتساع.

تت إحدى الثالث بنات وخّلفت بنتًا وابنيت ابن وأختيهاان مسألتها من اثن عشر وقد مث ما
ماتت عن أربعة أسهم من املسألة الثالثة مضروب هلا يف ثالثة تكن اثن عشر وذلك منقسم علل 

 مسألتها.

 وقد صّحت املسائل كلها من مائتني وستة ومخسني.

الثانية وه  مثانية مث يف وفق الثالثة وهو اثنان للمرأة من املسألة األوىل أربعة مضروب يف 
 تكن أربعة وستني وال تضربه يف الرابعة؛ ألن سهامها قد انقسمت علل مسألتها.

ولكل أخ من املسألة األوىل ثالثة أسهم مضروب يف مثانية مث يف اثنني، وله من الثانية سهم 
يف اثنتني، وله من الثالثة ثالثة  مضروٌب له فيما مات عنه الثاين من السهام وهو ثالثة مث

 مضروب يف تسع ما مات عنه الثالث وهو ثالثة، فيجتمع لكل أخ ثالثة وستون.
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والبنته أربعة يف ثالثة مث اثنني لثانية سهم يف ثالثة مث يف اثنني، والمرأة الثاين من املسألة ا
مات عنه الثالث وهو ثالثة، الثالث، ولكل واحدة أربعة من املسألة الثالثة مضروب يف تسع ما 

اهلا وهلا من الرابعة سهمان يف واحد وهو ما خيرج من قسم سهام الرابعة علل مسألتها فجميع م
ول نت الرابعة من مسألتها ستة يف واحد والبنيت ابنها سهمان أربعة عشر، وألختها مثل ذلك، 

 . (1)يف واحد

، فين غ  أن تراع  بعد قسمك املسألة ورمبا اختصرت هذه املسألة بعد التصحي  ابملوافقة
علل الورثة نصيب كل واحد من الورثة، فإن كان جلميع األنص اء نصف صحي  فاردد مجيع 
األنص اء إىل نصفها واردد املسألة إىل نصفها، وإن كان جلميع األنص اء ثلٌث صحي  أو ربع أو 

 فق واردد املسألة أيضاً إىل ذلك اجلزء.ما كان من األجزاء فاردد سهام مجيع الورثة إىل اجلزء املوا
                              

 ان (  وصورة ذلك 1)
 4==16  8  3==18  6==12 256 

 64       4  وجة

 -      ت 3 أخ

 -    ت 1 أخ 3 أخ

 63   3 أخ 1 أخ 3 أخ

 63   3 أخ 1 أخ 3 أخ

 

 6     1  وجة

 24     4 بنت

 

 -  ت 4 بنت
 14 2 أخت 4 بنت
 14 2 أخت 4 بنت

 6 6 بنت 
 1 1 بنت ابن
 1 1 بنت ابن
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مثالهان رجل خّلف امرأة وابنًا وبنتًا وأخًا من أب، مث مات االبن وخّلف من خّلف وهم 
أخته وأمه وعمه، مث ماتت ال نت وخّلفت  وجًا وبنتًا ومن خّلفت مث ماتت املرأة وخّلفت  وجاً 

 ئة وأربعة وأربعني علل ما تقدم بيانه.تص  املسائل كلها من ما(1) وأما وست أخوات متفرقات./

ألخ  امليت األول وهو عم االبن وال نت من ذلك أحد وعشرين سهماً. ولزوج ال نت 
واحد وعشرون ول نت ال نت اثنان وأربعون. ولزوج املرأة مثانية عشر. وألمها ستة. ولكل أخت 

 من أم ستة. ولكل أخت من أب وأم اثنا عشر. 

صحي ، فاجعل املسألة من ثلثها وذلك مثانية وأربعون، واجعل ولسهام كل وارث ثلث 
 لكل وارث  ثلث ما كان يصي ه.

فيصري لعم االبن وال نت س عة أسهم من مثانية وأربعني، ولزوج ال نت س عة، ول نت ال نت 
أربعة عشر، ولزوج املرأة ستة، وألمها سهمان، ولكل أخت ألم سهمان، ولكل أخت ألب وأم 

 .(2)أربعة

                              
 .29هناية اللوحة رقم  (1)
 ان (  وصورة ذلك 2)

 24  6  12   144 48 

 - - ت 2 أم 1 أم 3  وجة

 - -     ت 14 ابن

 - -   ت 3 أخت 7 بنت

 7 21  1 عم 2 عم x أخ ألب

 

 7 21  3  وج
 14 42  6 بنت

 6 18  وج 
 2 6 أم

 4//8 12//24 أختان شقيقتان
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ومىت مل جتد للسهام نصفاً صحيحاً فال تطلب هلا ربعاً وال سدساً وال اثنا عشراً وال خمرجاً له 
 نصف؛ ألن ما ال نصف له فال ربع له وال سدس له وال مثن له وال خمرج له نصف.

ومىت مل جتد للسهام ثلثًا صحيحًا فال سدس هلا وال ُتسع وال خمرجًا له ثلث، فين غ  أن 
لسهام نصفاً، فإن مل جتد هلا نصفاً طل ت الثلث، فإن مل جتد الثلث فاطلب خمرجاً ال تطلب أواًل ل

نصف له وال ثلث وهو اخلم ، فإن مل جتد هلا مخسًا فاطلب خمرجًا ال نصف له وال ثلث وال 
مخ  وهو الس ع، فإن مل جتده فاطلب خمرجاً ال نصف له وال ثلث وال مخ  وال س ع وهو جزءٌ 

فإن مل جتده فمن س عة عشر، مث من تسعة عشر، مث جزءاً من ثالثة وعشرين، مث من أحد عشر، 
جزاًء من تسعة وعشرين، مث أحد وثالثني، وأصله أنك إذا مل جتد خمرجًا له فاطلب خمرجًا له مثل 

 ذلك املخرج.

فإذا أردت أن تعلم ما نصيب كل وارث من الدراهم فاقسم املسألة علل عدد ح ات الدرهم 
مثانية وأربعون ح ة فما خرج ابلقسم فهو ح ة من كل درهم مث انظر كم سهام كل وارث وذلك 

وكم ح ة ين غ  أن يكون فانس ه من الدرهم، فإن بق  من السهام ما ال يتم ح ة فانس ها أجزاء 
 من سهام احل ة، وقد مثلنا لذلك أمثلة يف الكتاب اجلامع.

                                                                                       
 x x أختان ألب

 2//4 6//21 أختان ألم
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 باب 

 )قسمة الرتكات(

إذا أردت قسمة الرتكات وكانت داننري أو دراهم أو يف معنا ا مما يكال قال أبو احلسنيان 
أو يو ن وجيمع يف القسم فاملوجه أن تصح  الفريضة علل الورثة مث تضرب سهام كل وارث يف 

 عدد الرتكة فما اجتمع قسمته علل سهام الفريضة فما خرج فهو نصي ه.

ه يف سهام كل وارث فما اجتمع فهو وإن شئت قسمت الرتكة علل املسألة فما خرج ضربت
نصي ه وإن وافق عدد الرتكة سهام املسألة فخذ وفقها مجيعًا مث اعمل يف وفقهما ما كنت عامالً 
فيهما إما أن تضرب سهام كل وارث يف وفق الرتكة فما اجتمع قسمته علل وفق املسألة فما 

رج فهو نصي ه أو يقسم وفق الرتكة خرج فهو نصي ه، أو يقسم وفق الرتكة علل وفق املسألة فما خ
علل وفق املسألة فما خرج ابلقسمة ضربته يف سهام كل وارث فما اجتمع فهو نصي ه، وذلك أن  
كل عددين قسمت أحد ا علل ا خر فما خرج ابلقسم فهو مثل ما خيرج من قسمة وفق 

 العدد املقسوم علل وفق عدد املقسوم عليه.

وأختني من أب وأم، وتركت مخسة وعشرين در اً، فاملسألة من مثالهان إذا خلفت  وجاً وأما 
مثانية أسهم وال توافق الرتكة فاضرب سهام الزوج وه  ثالثة يف الرتكة تكن مخسة وس عني 
واقسمه علل املسألة وه  مثانية خيرج القسم تسعة دراهم وثالثة أمثان فهذا حصة الزوج، ولكل 

سني مقسوم علل مثانية خيرج القسمة ستة دراهم وربع أخت سهمان مضروٌب يف الرتكة تكن مخ
 درهم وهو حصتها، ولألم سهم يف مخسة وعشرين مقسوم علل مثانية خيرج ثالثة دراهم ومثن.

وإن شئت فاقسم اخلمسة وعشرين علل املسألة وه  مثانية خيرج القسم ثالثة دراهم ومثن 
م وثالثة أمثان وهو نصي ه فاضربه يف فاضرب ذلك يف سهام الزوج وه  ثالثة تكن تسعة دراه

سهام كل أخت تكن ستة دراهم وربعًا وهو نصي ها اضربه يف سهم األم تكن ثالثة دراهم ومثناً 
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 .(1)وهو نصي ها

ومما يعني الناظر يف كتابنا هذا علل الضرب والقسمة النظر يف املختصر الذي عملناه يف 
 أصول احلساب واختصار الضرب والقسمة.

كانت املسألة حباهلا والرتكة عشرون در ًا فإهنا توافق املسألة ابألرابع، فخذ ربعها وهو فإن  
اخلمسة وهو اجلزء املضروب فيه وخذ ربع املسألة وهو اثنان وهو اجلزء املقسوم عليه مث اضرب 
سهام الزوج وه  ثالثة يف وفق الرتكة وهو مخسة تكن مخسة عشر فاقسمه علل وفق املسألة وهو 

 ثنان خيرج القسم س عة دراهم ونصف وذلك نصي ه.ا

 ولكل أخت سهمان يف مخسة تكن عشرة مقسومة علل اثنني خيرج مخسة وهو نصي ها.

 ولألم سهم يف مخسة مقسوم علل اثنني خيرج هلا در ان ونصف.

وإن شئت قسمت وفق الرتكة وهو مخسة علل وفق املسألة وهو اثنان خيرج القسم اثنان 
رب ذلك يف سهام الزوج وه  ثالثة تكن س عة دراهم ونصف، ويف سهام األخت ونصف، فاض

 .(2)تكن مخسة، ويف سهم األم تكن اثنان ونصف، وذلك نصيب كل واحد

ولو مل يوافق بني الرتكة واملسألة وعملت علل ما بيناه يف املسألة األوىل خيرج صحيحاً إال أن 
                              

 ( وصورة ذلكان  1)
 در اً  25 8 
 أمثان3دراهم و9 3  وج
 دراهم ومثن3 1 أم

 دراهم وربع6لكل منهما  4 أختان شقيقتان
  
 ( وصورة ذلكان  2)

 در اً  20 8 
 دراهم ونصف7 3  وج
 در ان ونصف 1 أم

 دراهم5لكل منهما  4 أختان شقيقتان
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 املوافقة أخصر.

القسمة فامجع ما أصاب كل وارث من الداننري الصحاح مث فإذا أردت االمتحان لصحة 
امجع ما معهم من الكسور وخذ ملخرج كل كسر واحداً، مثل أن يكون معك أمثان فتأخذ لكل 

 مثانية واحداً مث امجع ذلك مع الصحاح، فإن كان مثل الرتكة فالقسمة صحيحة.

تني ومثانية داننري وثالثة أرابع فإن كان يف الرتكة كسور، مثلان أن يرتك  وجًا وأبوين وابن
دينار، فابسط الرتكة أرابعًا تكن مخسة وثالثني واقسم اخلمسة وثالثني علل الورثة كأهنا داننري 
صحاحًا فما خرج لكل واحد فخذ له من كل أربعة ديناراً؛ ألن خمرج الكسر أربعة، واملسألة من 

ذ مخ  الرتكة وهو س عة وذلك العدد مخسة عشر وهو يوافق اخلمسة والثالثني ابألمخاس، فخ
املضروب فيه، وخذ مخ  املسألة وذلك ثالثة أسهم وهو املقسوم عليه، فاضرب سهام الزوج 
وه  ثالثة يف س عة تكن واحد وعشرين فاقسمه علل ثالثة تكن س عة، فخذ لكل أربعة منها 

تكن أربعة عشر مقسوم علل  ديناراً تكن ديناراً وثالثة أرابع وهو نصي ه، ولألم سهمان يف س عة
ثالثة خيرج أربعة وثالثني وذلك دينار وسدس، ولألب مثله، ولكل بنت أربعة يف س عة تكن 
 مثانية وعشرين مقسوم علل ثالثة خيرج تسعة وثلثاً فخذ لكل أربعة ديناراً خيرج هلا ديناران وثلث.

سهام كل واحد فما  وإن شئت فاقسم الس عة علل الثالثة خيرج اثنان وثلث فاضربه يف
 .(1)اجتمع أخذت لكل أربعة ديناراً 

 فصل آخر:

إن قيلان امرأة تركت  وجًا وثالث أخوات متفرقاتان فأصاب الزوج مبرياثه ستون دينارًا كم  
                              

 ( وصورة ذلكان  1)
 أرابع3داننري و8 15 
 أرابع3دينار و 3  وج
 دينار وسدس 2 أم
 دينار وسدس 2 أب
 لكل منهما ديناران وثلث 8 ابنتان
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 كان مجيع الرتكة؟

فاضرب الستني يف سهام املسألة وه  مثانية تكن أربع مائة ومثانني واقسمه علل سهام 
 الرتكة. (1)ج القسم مائة وستون وذلك مجيع/الزوج وه  ثالثة خير 

وإن شئت قسمت الستني دينارًا علل سهام الزوج خيرج القسم عشرون فاضربه يف سهام 
 .(2)املسألة يكن مائة وستني وه  الرتكة

 فصل آخر:

فإن ترك امرأة وست أخوات متفرقات وترك ستني دينارًا وثواًب فصوحلت املرأة علل أن 
 جبميع مرياثها وكان قيمته مثل مرياثها، كم كان قيمته؟أخذت الثوب 

املسألة من مخسة عشر فانق  سهام املرأة منها ي قل اثنا عشر وهو العدد املقسوم عليه مث 
اضرب سهام املرأة يف الستني يكن مائة ومثانني واقسمه علل اثن عشر خيرج القسم مخسة عشر 

 وهو قيمة الثوب.

لل اثن عشر خيرج القسم مخسة دراهم فاضربه يف سهام املرأة وإن شئت قسمت الستني ع
 وهو ثالثة تكن مخسة عشر وهو قيمته.

وإن شئت أخذت وفق االثن عشر ووفق الستني مث عملت منهما ما كنت عاماًل يف 
 اجلميع.

                              
 .31هناية اللوحة رقم  (1)
 ( وصورة ذلكان  2)

 در اً 160 8 
 در اً 60 3  وج

 در اً 60 3 أخت شقيقة
 در اً 20 1 أخت ألم
 در اً 20 1 أخت ألب
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وإن شئت نظرت بكم سهم استحقت املرأة الثوب جتدها استحقته بثالثة أسهم ف اق  
ابالثن عشر اليت هلم أربعة أثواب وقد أخذوا مبرياثهم ستني دينارًا فذلك إذن  الورثة يستحقون

 .(1)قيمتة األربعة األثواب، فقيمة الثوب الواحد مخسة عشر

فإن كانت قد أخذت مبرياثها الثوب وردت علل الورثة عشرة داننري فضلت من قيمة الثوب 
اضرب سهام املرأة يف الس عني يكن مائتني  علل مرياثها، فرد العشرة علل الستني يكن س عني مث

وعشرة فاقسمه علل االثن عشر خيرج القسم س عة عشر در ًا ونصفًا وذلك مرياث املرأة فرد 
 عليها العشرة يكن س عة وعشرين در اً ونصفاً وذلك قيمة الثوب.

فما وإن شئت قسمت الس عني علل االثن عشر فما خرج ابلقسم ضربته يف سهام املرأة 
 اجتمع فهو مرياثها، فإذا  دت عليها عشرة كان ذلك قيمة الثوب.

وعلل الوجه ا خر نقولان إذا استحقت املرأة بثالثة أسهم الثوب إال عشرة داننري ف اق  
الورثة يستحقون بسهامهم وه  اثنا عشر سهمًا أربعة أثواب إال أربعني ديناراً وقد أخذوا وأبدهلا 

ة اليت أعطته املرأة وذلك س عون دينارًا فهذا يعدل أربعة أثواب إال أربعني الستني دينارًا والعشر 
األثواب ابألربعني الناقصة ورد مثلها علل الس عني تكن مائة وعشرة يعدل  (2)[فكمل]دينارًا 

أربعة أثواب فقيمة الثوب الواحد س عة وعشرون دينارًا ونصف، فإن أخذت مبرياثها الثوب 
داننري حىت مت مرياثها فانق  العشرة من الستني ي قل مخسون فاضرب وأخذت أيضًا عشرة 

سهام املرأة يف اخلمسني تكن مائة ومخسني واقسمه علل االثن عشر خيرج القسم اثنا عشر 

                              
 ( وصورة ذلكان  1)

                    
 ديناراً 15ديناراً وثوب قيمته  60 15 
 ديناراً 15قيمته  ثوب 3 امرأة

 ديناراً 40 8 أختان شقيقان
 ديناراً 20 4 أختان ألم
 x x أختان ألب

  
 ( غري واضحة يف أ واملث ت يف ب.2)
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 ونصف وذلك مرياثها فانق  منه العشرة ي قل اثنان ونصف وذلك قيمة الثوب.

ربته يف سهامها فما اجتمع كان وإن شئت قسمت اخلمسني علل االثن عشر فما خرج ض
 مرياثها، فإذا نقصت منها العشرة كان ال اق  قيمة الثوب.

وإن شئت وافقت بني اخلمسني واالثن عشر وأخذت وفقهما وعملت يف الضرب والقسمة 
 .(1)علل ما مضل

ثواًب وعشرة داننري استحق  (2)[أسهم]وعلل الوجه ا خر نقولان إذا استحقت املرأة بثالثة 
ق  الورثة بسهامهم أربعة أثواب وأربعني دينارًا وقد أخذوا هبا مخسني دينارًا فذلك يعدل أربعة اب

أثواب وأربعني دينارًا فأسقط األربعني من اخلمسني ي قل عشرة داننري تعدل أربعة أثواب فقيمة 
 (3) الثوب ربع العشرة وذلك ديناران ونصف.

 فصل آخر:

والرتكة ثالثون ديناراً وثوب وخامت، استحقت األم مبرياثها   وج وأم وثالث أخوات متفرقات،

                              
 ( وصورة ذلكان  1)

 در اً ونصف27ديناراً وثوب قيمته  60 15 
 در اً ونصف27ثوب قيمته  3 امرأة

 ديناراً وثلثان46 8 أختان شقيقان
 ديناراً وثلث23 4 أختان ألم
 x x أختان ألب

  
 ( غري واضحة يف أ واملث ت يف ب.2)

 ( وصورة ذلكان  3)
 در اً ونصف27ديناراً وثوب قيمته  60 15 
 در اً وثالثة أسداس12داننري وثوب قيمته 10 3 امرأة

 ديناراً وسدسان33 8 أختان شقيقان
 ديناراً وأربعة أسداس16 4 أختان ألم
 x x أختان ألب
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اخلامت واستحق الزوج الثوب فاملسألة من تسعة أسهم أسقط منها سهام الزوج واألم ت قل مخسة 
أسهم وهو العدد املقسوم عليه مث اضرب سهام الزوج وه  ثالثة يف الثالثني تكن تسعني واقسمه 

ر ًا وهو قيمة الثوب واضرب سهم األم يف الثالثني واقسمها علل اخلمسة خيرج مثانية عشر د
 علل اخلمسة خيرج القسم ستة وذلك قيمة اخلامت.

فإن شئت قسمت الثالثني دينارًا علل اخلمسة خيرج القسم ستة فاضربه يف سهام الزوج 
 يكن مثانية عشر وهو قيمة الثوب واضربه يف سهم األم يكن ستة وهو قيمة اخلامت.

ئت أخذت وفق الثالثني دينارًا وهو ستة ووفق اخلمسة وهو واحد مث عملت يف وإن ش
 .(1)وفقهما ما كنت عامالً فيهما من الضرب والقسمة

وعلل الوجه ا خران ينق  سهام الزوج من املسألة ي قل ستة وقد أخذت األم بسهم واحد 
ثوابً فجميع الورثة يستحقون خامتاً فالستة أسهم تستحق هبا ستة خواتيم وقد أخذ الزوج بسهامه 

بسهامهم ست خواتيم وثوابً وذلك يعدل تركة امليت وهو ثالثون ديناراً وثوب وخامت فانق  من 
الرتكة الثوب واخلامت وانق  ما يعادهلا مثل ذلك ي قل ثالثون دينارًا يعدل مخ  خواتيم فاخلامت 

 الواحد يعدل مخ  الثالثني وذلك ستة داننري وذلك قيمته. 

فإذا أردت قيمة الثوب فانق  سهم األم من املسألة ت قل مثانية أسهم، وقد أخذ الزوج 
بثالثة أسهم منها ثوابً فالثمانية أسهم يستحق هبا ثوابن وثلثان، وقد أخذت األم بسهمها خامتاً، 
اراً فجميع ما تستحقه الورثة بسهامها خامتاً وثوابن وثلثا ثوب وذلك يعدل الرتكة وهو ثالثون دين

                              
 ( وصورة ذلكان  1)

 ديناراً وثوب وخامت30 8 
 در اً 18ثوب قيمته  3  وج
 دراهم6خامت قيمته  1 أم

 در اً 18 3 أخت شقيقة
 دراهم6 1 أخت ألم
 دراهم6 1 أخت ألب
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وثوب وخامت، فانق  من الرتكة الثوب واخلامت وانق  مما يعادهلا مثله ي قل ثالثون دينارًا يعدل 
 ثوابً وثلث  ثوب فالثوب إذن يعدل مثانية عشر ديناراً وهو قيمته. 

وملا كنت مل أعمل هذا الكتاب للعامل دون املتعلم احتجت أن أذكر من طرق احلساب ما 
ابجلل  إىل ما يصل العامل ابخلف  وحتصل الفائدة للفريقني معاً، ورمبا  جل وغمض ليصل املتعلم

خالفت بني طرق احلساب فعملت مسألة علل طريق ومسألة أخرى علل طريق أخرى ك  ال 
يطول الكتاب وميكن أن يعمل كل مسألة ابنفرادها جبميع الطرق، فليعمل الناظر يف كتابنا كل 

 يعها ليزداد دربة وبصرية.مسألة علل الوجه املذكور يف مج

 فصل آخر:

 وج وأم وثالث أخوات متفرقات، والرتكة ثالثون دينارًا وثوابن بينهما ديناران استحقت 
 األم حبقها الثوب األرفعان 

الوجه يف ذلك أن يزيد ما بني قيمة الثوبني علل الثلثني فيصري اثنني وثالثني دينارًا حىت 
ساواًي بقيمة الثوب األدون، وقد أخذت األم سهمها الثوب يكون ما ي قل من الثوب األرفع م

األرفع وقيمته ثوب وديناران فانق  ذلك من الرتكة ت قل ثالثون ديناراً وثوابً فأسقط سهمها من 
املسألة ت قل مثانية أسهم وأسقط من الرتكة أيضًا ثواًب ودينارين بسهم آخر ي قل مثانية وعشرون 

سألة س عة أسهم فاقسم الثمانية والعشرين علل الس عة خيرج القسم دينارًا وي قل من سهام امل
أربعة فاضربه يف سهم األم يكن أربعة وهو قيمة الثوب األرفع؛ ألن كل سهم من املسألة تستحق 

 األدون ديناران. (1)به أربعة داننري وقيمة/

 

 

يستحقون بسهامهم وإن شئت فقل ملا استحقت األم بسهمها ثوابً ودينارين، فجميع الورثة 
                              

 .32هناية اللوحة رقم  (1)
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تسعة أثواب ومثانية عشر دينارًا وذلك يعدل اثنني وثالثني دينارًا وثوبني فقابل بذلك كما بينت 
 .(1)لك

فإن أخذت األم الثوب األدون وردت معه مخسة داننري فأسقط من الرتكة الثوب الذي 
سقط منها ثواًب إال أخذته األم ورد عليها اخلمسة داننري ي قل س عة وثالثون دينارًا وثوب وأ

مخسة داننري بسهم آخر ي قل اثنان وأربعون ديناراً وقد بق  من سهام املسألة س عة أسهم واقسم 
االثنني وأربعني علل الس عة خيرج القسم ستة فاضربه يف سهام األم تكن ستة فهذا مرياثها فرد 

 .(2)عشر عليه مخسة تكن أحد عشر وهو قيمة الثوب األدون وقيمة األرفع ثالثة

 وجه آخران

نقولان ملا استحقت األم بسهم واحد ثواًب إال مخسة داننري فجميع الورثة يستحقون 
بسهامهم تسعة أثواب إال مخسة وأربعني دينارًا وذلك يعدل الرتكة وهو اثنان وثالثون ديناراً 

ثالثني وأسقط األثواب ابخلمسة واألربعني ورد مثلها علل االثنني و  (3) وثوابن متساواين)فاجل(
                              

 ( وصورة ذلكان  1)
 ديناراً وثوابن30 8 
 داننري4ثوب قيمته  1 أم
 12 3  وج

 12 3 أخت شقيقة قيمة الثوب األدون ديناران أيخذه أحد الوثة بدل دينارين
 4 1 أخت ألم
 4 1 أخت ألب

  
 ( وصورة ذلكان  2)

 ديناراً 24ديناراً وثوابن قيمتهما 30 8 
 داننري ل قية الورثة5ديناراً ويرد 11ثوب قيمته  1 أم
 18 3  وج

 18 3 أخت شقيقة ديناراً 13الوثة بدل  ديناراً أيخذه أحد13قيمة الثوب األرفع 
 6 1 أخت ألم
 6 1 أخت ألب

  
 ( غري واضحة يف أ واملث ت يف ب.3)
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الثوبني من االثنني وثالثني دينارًا وثوبني وأسقط مثلها من التسعة األثواب ي قل س عة أثواب 
 يعدل س عة وس عني ديناراً فقيمة كل ثوب إذن أحد عشر وقيمة األرفع ثالثة عشر.

اثها فإن كانت الرتكة ثالثني دينارًا وثالثة أثواب بني كل ثوبني دينارانان فأخذت األم مبري 
الثوب األدون فاعمل علل ماشرحت لك من التسوية بني قيم األثواب فيصري معك ستة وثالثون 
دينارًا وثالثة أثواب متساوية وتتم العمل علل ما بينا خيرج قيمة األدون ستة واألوسط مثانية 

 .(1)واألرفع عشرة

 فصل آخر: 

ه ثالثة أرابع األرفعان فاردد الثوبني فإن ترك ابنني وترك ثوبني بينهما ديناران أخذ أحد ا حبق
إىل قيمة واحدة تكن ثوبني ودينارين لكل ابن ثوب ودينار وقد أخذ أحد ا ثالثة أرابع األرفع 
وقدره ثالثة أرابع ثوب ودينار ونصف وهو يعدل ثواًب وديناراً، فأسقط ثالثة أرابع ثوب مبثله 

الثوب مبثله من الدينار ونصف ي قل  من الثوب الذي مع الدينار وأسقط الدينار الذي مع
 نصف دينار يعدل ربع ثوب فالثوب إذاً يعدل دينارين فقيمة األرفع إذاً أربعة.

الثالثة أرابع ثوب والدينار ونصف يكن ثوابً ونصفًا وثالثة داننري  (2) وإن شئت )فأضعف(
ون وثالث وثلث األرفع يعدل ثوبني ودينارين فقابل به، فإن أخذ أحد ا حبقه ثالثة أرابع األد

فسّو بني قيمتهما يكن ثوبني ودينارين لكل واحد ثوب ودينار، وقد أخذ أحد ا ثالثة أرابع 
األدون وثلث األرفع ثلث ثوب وثلثا دينار، فجميع ما أخذ ثوب ونصف وسدس ثوب وثلثا 

                              
 ( وصورة ذلكان  1)

 24ديناراً وثالثة أثواب قيمتها30 8 
 داننري6ثوب قيمته  1 أم
 18 3  وج

قيمتيهما داننري تقسم بني الورثة بدل 8داننري واألوسط10قيمة الثوب األرفع 
. 

 18 3 أخت شقيقة
 6 1 أخت ألم
 6 1 أخت ألب

  
 ( غري واضحة يف أ واملث ت يف ب.2)
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 .(1)ستة دينار وهو يعدل ثوابً وديناراً فقابل به خيرج قيمة األدون أربعة وقيمة األرفع

فإن ترك ثواًب وخامتًا فأخذ أحد ا ثالثة أرابع الثوب وثلث اخلامت، فمعلوم أن كل ابن 
استحق نصف ثوب ونصف خامت، فلما أخذ أحد ا ثالثة أرابع الثوب كان قد أخذ  ايدة ربع 
ثوب فما كان يستحقه وأخذ ثلث اخلامت وقد كان يستحق نصفه فقد ترك سدس اخلامت إب اء ربع 

ثوب الذي معه فصار قيمة ربع الثوب كقيمة سدس اخلامت فالثوب إذاً كاماًل يعدل ثلث  خامت، ال
فاجعل قيمة اخلامت أي عدد شئت واجعل قيمة الثوب مثل ثلثيه، فإن جعلت قيمة اخلامت ستة 
فقيمة الثوب أربعة والرتكة عشرة، وإن جعلت قيمة اخلامت تسعة فقيمة الثوب ستة والرتكة مخسة 

، فإن أخذ أحد ا ثالثة أرابع الثوب ونصف اخلامت فهو  ال؛ ألنه يستحق نصف (2)رعش
 اخلامت ونصف الثوب إال أن يكون له دين علل امليت.

فإن ترك مخسة بنني وثالثة أثواب بني كل ثوبني ثالثة داننري فأخذ أحدهم حبقه سدس 
ية يكن ثالثة أثواب وتسعة األدون وثلث األوسط وتسع األرفع فاجعل قيمة األثواب متساو 

داننري فلما أخذ سدس األدون كان ذلك سدس ثوب، وملا أخذ ثلث األوسط كان ذلك ثلث 
ثوب ودينار؛ ألن األوسط قدر ثوب وثالثة داننري وملا أخذ تسع األرفع كان ذلك تسع ثوب 

فاضرب  وثلثا دينار فجميع ما أخذ مخسة أتساع ثوب ونصف تسع ثوب وديناران وثلثا دينار،
ما أخذ يف عدد ال نني تكن ثالثة أثواب ونصف تسع ثوب ومثانية داننري وثلث دينار تعدل 
الرتكة وه  ثالثة أثواب وتسعة داننري فقابل بذلك خيرج قيمة األدون اثنا عشر واألوسط مخسة 

                              
 ( وصورة ذلكان  1)

 ثوابن 
 أو

 ثوابن
 داننري6ثوب قيمته  داننري4ثوب قيمته  ابن
 داننري4ديناران وثوب قيمته  ديناران وثوب قيمته ديناران ابن

  
 ( وصورة ذلكان  2)

 وخامتثوب  

 أو

 ثوب وخامت
 داننري9خامت قيمته داننري6خامت قيمته  ابن

ديناران وثوب قيمته  ابن
 داننري4

داننري وثوب قيمته 3
 داننري6
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 عشر واألرفع مثانية عشر.

أمخاس ثوب ودينار  وإن شئت أخذت مخ  الثالثة األثواب والتسعة داننري وذلك ثالثة
وأربعة أمخاس دينار وقابلت بذلك ما أخذ االبن وهو مخسة أتساع ثوب ونصف تسع ثوب 

 .(1)ودينار وثلث  دينار

 فصل آخر:

فإن ترك ثالثة بنني وترك ثواًب وخامتًا وع دًا فأخذ أحدهم حبقه سدس الثوب وربع اخلامت 
 اثنا عشر فيصري قيمتها أربعة وعشرين، ونصف الع د اجعل قيمة الثوب اثن عشر وقيمة اخلامت

وقد أخذ أحدهم سدس الثوب وذلك در ان وأخذ ربع اخلامت وذلك ثالثة دراهم والذي كان 
نصي ه منهما مثانية دراهم؛ ألن له ثلث كل واحد فالذي حصل له منهما مخسة دراهم وقد بق  

ثلث الع د فلما أخذ نصفه كان له ثالثة دراهم من أربعة وعشرين وذلك الثمن منهما وكان له 
معه  ايدة سدس الع د وذلك إب اء ما بق  له من اخلامت والثوب وهو ثالثة دراهم وهو الثمن من 
قيمتهما، فإذا كانت قيمة الثمن اخلامت والثوب مثل قيمة سدس الع د فالع د كاماًل يعدل ثالثة 

قيمة اخلامت والثوب وذلك مثانية عشر، أرابع اخلامت والثوب فاجعل قيمة الع د مثل ثالثة أرابع 
فيكون مجيع الرتكة اثنني وأربعني، لكل ابن أربعة عشر، فلما أخذ أحدهم سدس الثوب وهو 
در ان وربع اخلامت وهو ثالثة دراهم ونصف الع د وهو تسعة دراهم كان مجيع ما أخذه أربعة 

 .(2)عشر در ا وذلك نصي ه

                              
 ( وصورة ذلكان  1)

 18واألرفع  15واألوسط12ثالثة أثواب قيمة األدون 
 ديناراً(45)مجيعها قيمتها

 داننري9أيخذ كل واحد منهم ما يعادل  مخسة بنني
  
 ( وصورة ذلكان  2)

 18وع د قيمته 12وخامت قيمته  12ثوب فيمته  42 
 (9(ونصف الع د )3( وربع اخلامت )2سدس الثوب ) 14 ابن
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واخلامت أكثر من اثن عشر أو أقل جا  بعد أن جتعل  ولو جعلت قيمة كل واحد من الثوب
قيمة الع د مثل ثالثة أرابع قيمتها. واجعل يف هذه املسائل قيمة نوعني من الثالثة األنواع 

 متساويتني.

 فصل آخر غير ما مضى فيما قيل:

تركته  قالان فإن قيل رجل ترك امرأة وابناان أخذت املرأة إبرثها ودين كان هلا علل امليت ثلث 
 كم كان مجيع تركته؟

فالفريضة من مثانية أسهم أسقط منها سهم املرأة ت قل س عة أسهم وذلك حصة االبن وهو 
يعدل ثلث  الرتكة فاجل ذلك أبن تزيد عليها مثل نصفها فتصري عشرة ونصفًا فهذا هو مجيع 

ر ان ونصف الرتكة أخذت املرأة ثلث ذلك وهو ثالثة دراهم ونصف منها درهم مبرياثها ود
 .(1)بدينها

ربع املال فأسقط سهمها من املسألة ت قل س عة أسهم وذلك  (2)فإن أخذت مبرياثها ودينها/
ثالثة أرابع الرتكة فرد عليها مثل ثلثها ليكمل املال فيكون تسعة دراهم وثلث وذلك مجيع الرتكة 

 .(3)ث بدينهاأخذت املرأة ربعها وهو در ان وثلث منها درهم مبرياثها ودرهم وثل

                                                                                       

( 3( وربع اخلامت )2سدس الثوب ) 14 ابن
 علل س يل املثال (9ونصف الع د )

 (6( ونصف اخلامت )8ثلث  الثوب ) 14 
  
 ( وصورة ذلكان  1)

 ونصف درهم10 8 
 دراهم ونصف)منها درهم مبرياثها ودر ان ونصف بدينها(3 1 امرأة
 دراهم7 7 ابن

  
 .33هناية اللوحة رقم  (2)
 ( وصورة ذلكان  3)

 دراهم وثلث9 8 
 در ان وثلث)منها درهم مبرياثها ودرهم و ثلث بدينها( 1 امرأة
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 فإن أخذت مخ  املال فزد علل الس عة مثل ربعها وإن أخذت السدس فزد عليها مثل مخسها.

وإن أخذت الس ع فزد عليها مثل سدسها فما اجتمع فهو الرتكة، فاجعل در ا منها مرياثها 
 وابق  ما أخذت دينها.

س عة أسهم فهذا هو ثلثا فإن أخذت ثلث املال ودر اً فأسقط سهم املرأة من املسألة ت قل 
املال إال در ا؛ ألن املرأة أخذت من املال ثلثة ودر ًا ف ق  من املال ثلثاه إال در ًا فزد علل 
الس عة در ًا تكن مثانية فهذا يعدل ثلث  املال فزد عليها مثل نصفها فيصري اثن عشر وهو املال 

 .(1)هم ابملرياث وأربعة دراهم ابلدينأخذت املرأة ثلثها ودر ا وذلك مخسة دراهم منها در 

وإن أخذت ثلث املال إال در ًا فأسقط سهمها من املسألة ت قل س عة أسهم فهذا يعدل 
 .(2)ثلث  املال ودر اً فانق  منه واحداً ي قل ستة وذلك ثلثا املال فاملال إذاً تسعة

سهام املرأة منها فإن أخذت ثلث املال إال عشرة دراهم فاجعل املسألة من عدد يكون 
وال يكون ذلك أقل من ستة  (3) و ايدة عشرة دراهم أقل من ثلث املسألة حىت يص  )االستثناء(

ومخسني سهماً، فاجعل املسألة من ستة ومخسني، للمرأة منها الثمن س عة وي قل تسعة وأربعون 
فهذا ثلثا املال وعشرة دراهم فانق  منه عشرة ي قل تسعة وثالثون وهو ثلثا املال فاملال إذاً مثانية 

سعة دراهم ونصف س عة منها ومخسون ونصف أخذت املرأة ثلثها إال عشرة دراهم وذلك ت
                                                                                       

 دراهم7 7 ابن
  

 ( وصورة ذلكان  1)
 در اً 12 8 
 دراهم ابلدين(4دراهم )منها درهم ابملرياث و5 1 امرأة
 دراهم7 7 ابن

  

 ( وصورة ذلكان  2)
 دراهم 9 8 
 در ان )منها درهم مبرياثها ودرهم بدينها( 1 امرأة
 دراهم7 7 ابن

  
 ( غري واضحة يف أ واملث ت يف ب .3)
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 .(1)مبرياثها ودر ان ونصف بدينها

 فصل آخر: 

فإن أخذت مبرياثها ودينها ثلث املال ومثل ثلث الدين فاملسألة من مثانية أسهم فاجعل 
الدين شيئًا و ده عليه تكن مثانية أسهم وشيئًا فهذا تركة امليت مث انق  منها الدين وسهم املرأة 

هذا هو حصة االبن وذلك ثلثا املال إال ثلث الدين؛ ألن املرأة ملا أخذت ت قل س عة أسهم ف
ثلث املال ومثل ثلث الدين بق  ثلثا املال إال مثل ثلث الدين فزد علل الس عة ثلث الدين يكن 
س عة أسهم وثلث ش ء فهذا ثلث املال فزد عليها مثل نصفها ليكمل املال يكن عشرة أسهم 

ا مجيع املال وذلك يعدل مثانية دراهم وشيئاً؛ ألان قد جعلنا ونصف سهم ونصف ش ء فهذ
الرتكة مثانية دراهم وشيئًا فأسقط الثمانية دراهم مبثلها من العشرة ونصف وأسقط نصف الش ء 
الذي مع العشرة الدراهم ونصف مثلها من الش ء الذي مع الثمانية ي قل نصف ش ء يعدل 

هم وهو الدين فزده علل املسألة وه  مثانية يكن ثالثة در ني ونصفًا فالش ء يعدل مخسة درا
عشر فهذا مال امليت، أخذت املرأة منها ستة منها مخسة بدينها ودرهم مبرياثها فصار معها ثلث 

 .(2)املال ومثل ثلث دينها

فإن أخذت ثلث املال إال مثل ثلث الدين، فاملسألة من مثانية أسهم، فاجعل الدين شيئاً 

                              
 ( وصورة ذلكان  1)

 در اً ونصف.58 56 
 دراهم مبرياثها ودر ان ونصف بدينها(7)منها دراهم ونصف 9 7 امرأة
 در اً 49 49 ابن

  
 ( وصورة ذلكان  2)

 در اً 13 8 
 دراهم بدينها ودرهم مبرياثها(5دراهم )منها6 1 امرأة
 دراهم7 7 ابن
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سألة يكن مثانية أسهم وشيئاً فهذا تركة امليت، مث انق  منه الدين وسهم املرأة ي قل و ده علل امل
س عة أسهم وذلك ثلثا املال ومثل ثلث الدين؛ ألن املرأة ملا أخذت من املال ثلثه إال مثل ثلث 
الدين بق  ثلثا مال وثلث الدين، فألق منه ثلث الدين ي قل س عة أسهم إال ثلث ش ء وذلك 

ملال فاملال كله عشرة دراهم ونصف إال نصف شئ وذلك يعدل مثانية وشيئاً، فقابل بذلك ثلثا ا
خيرج الش ء در ًا وثلث  درهم وهو الدين فزده علل الثمانية يكن تسعة دراهم وثلث  درهم وهو 
 مجيع الرتكة، أخذت املرأة در ًا وثلث  درهم بدينها ودر ًا مبرياثها فحصل معها ثلث املال إال

 .(1)مثل ثلث الدين

فإن تركت  وجًا وأما وثالث أخوات متفرقات، أخذت األم مبرياثها ودينها ربع املال ومثل 
ثلث دينها وأخذت األخت لألم مبرياثها ودينها ثلث املال ومثل ربع دينها، فاملسألة من تسعة 

تكن تسعة أنص اء  أسهم فاجعل دين األم دينارًا ودين األخت شيئًا و د ا علل أنص اء الورثة
ودينارًا وشيئًا فهذا تركة امليت، وقد أخذت األم مبرياثها نصي ًا وبدينها دينارًا وذلك ربع الرتكة 
وثلث دينها فانق  منها ثلث الدين ي قل نصيب وثلثا دينار وذلك ربع الرتكة، فاضربه يف أربعة 

وشيئًا فانق  الدينار من التسعة  يكن أربعة أنص اء ودينارين وثلثني يعدل تسعة أنص اء وديناراً 
األنص اء وأسقط مثله من الدينار والثلثني وانق  األربعة أنص اء مبثلها من التسعة ي قل مخسة 
أنص اء وش ء يعدل دينارًا وثلث  دينار فالدينار منها يعدل ثالثة أنص اء وثالثة أمخاس ش ء 

 عد إىل الرتكة وه  تسعة أنص اء وش ء فهذا قيمة الدينار، فأسقط اسم الدينار من املسألة مث
ودينار وقد خرج لنا قيمة الدينار ثالثة أنص اء وثالثة أمخاس ش ء، فاجعل مكان الدينار قيمته 
فتصري الرتكة اثنا عشر نصي ًا وشيئًا وثالثة أمخاس ش ء مث ارجع إىل األخت من األم فأعطها 

ش ء وذلك ثلث الرتكة ومثل ربع دينها، بدينها الش ء وإبرثها نصي ًا فيصري معها نصيب و 

                              
 ( وصورة ذلكان  1)

 دراهم وثلث  درهم9 8 

در ان وثلثا درهم )منها درهم وثلثا درهم  1 امرأة
 ودرهم مبرياثها(بدينها 

 دراهم7 7 ابن
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فانق  منها ربع دينها ي قل نصيب وثالثة أرابع ش ء وذلك ثلث الرتكة، فاضربه يف ثالثة تكن 
ثالثة أنص اء وشيئني وربعًا فهذا يعدل اثن عشر وشيئًا وثالثة أمخاس ش ء، فانق  الثالثة 

صي اً، وانق  الش ء والثالثة األمخاس اليت أنص اء اليت مع الشيئني والربع مبثلها من اثن عشر ن
ميثلها من الشيئني والربع ي قل تسعة أنص اء تعدل ثالثة عشر جزءاً من عشرين جزءاً من ش ء، 
فابسط األنص اء أجزاء عشرين يكن مائة ومثانني، فاجعل ذلك أجزاء الش ء واجعل النصيب ما  

ت ني لنا أن الدينار قيمته ثالثة أنص اء  كان معك من أجزاء الش ء وذلك ثالثة عشر، وقد كان
وثالثة أمخاس ش ء، فالثالثة أنص اء تسعة وثالثون جزءًا وثالثة أمخاس الش ء مائة ومثانية 
فجميع قيمة الدينار مائة وس عة وأربعون سهماً، وقد كانت الرتكة تسعة أنص اء ودينار وش ء، 

عشر و د عليها الدينار وهو مائة وس عة فاجعل كل نصيب ثالثة عشر جزءًا يكن مائة وس عة 
وأربعون و د عليها الش ء وهو مائة ومثانون جزءًا فاجلميع أربع مائة وأربعة وأربعون وذلك تركة 

 .(1)امليت

لألم من ذلك نصيب مبرياثها وذلك ثالثة عشر وهلا دينار بدينها وذلك مائة وس عة وأربعون 
 بع املال ومثل ثلث دينها.فجميع ما أخذت مائة وستني جزءاً وهو ر 

وأخذت األخت لألم نصي ًا مبرياثها وذلك ثالثة عشر وهلا ش ء بدينها وذلك مائة ومثانون 
 سهماً فجميع ما أخذت مائة وثالثة وتسعون وهو ثلث املال ومثل ربع دينها.

 وبق  من املال أحد وتسعون سهماً وهو س عة أنص اء.

                              
 ( وصورة ذلكان  1)

 9 444 
 39 3  وج
 بدينها(147دينارامبرياثها و1)منها 160 1 أم

أخت 
 39 3 شقيقة

 بدينها( 180مبرياثها 13)منها 193 1 أخت ألم
 13 1 أخت ألب
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ثون، وكذلك األخت لألب واألم، واألخت لألب للزوج ثالثة أنص اء وذلك تسعة وثال
 من نظر يف حساب اجلل واملقابلة. (1)وهو ثالثة عشر سهماً، وهذه املقابالت يعملها/

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 .34( هناية اللوحة رقم 1)
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 كتاب ذوي األرحام
قال أبو احلسني: اختلف يف توريث ذوي األرحام الذين ليسوا بعصبة وال ذي سهم إذا مل 
خيلف امليت عصبة وال ذا سهم من ذوي أرحامه، وهم: ولد البنات وولد األخوات وبنات 

ألم وأم أيب اإلخوة وبنات األعمام والعم من األم والعمة وأوالدمها واخلال واخلالة وأوالدمها وأبو ا
 .(1)األم وولد اإلخوة من األم

)هللا ورسوله أنه قال:  عن عمر مجيعًا عن النيب  (2)فروى طاوس عن عائشة وأبو أمامة
 .(3) موىل من ال موىل له، واخلال وارث من ال وارث له(

)اخلال وارث من ال وارث له، يعقل قال:  عن النيّب  (4)وعن املقدام بن معدي كرب
 .(7) ((6)[عانه]. ورواه بعضهم: )يرث ماله ويفك (5) ثه(عنه وير 

                              
 (.2/15(،العذب الفائض)9/82، املغين)216( يُنظر: التهذيب ص 1)

، كثرياً   علماً : روى، مشهور صحاىب ، الباهلى أمامة أبو ، عمرو ابن يقال و ،  وهب بن عجالن بن صدى ( هو2)
.  ومجاعة الّرمحن، عبد أبو والقاسم معدان، بن خالد: عنه روى،و  عبيدة وأيب ومعاذ، عمر، عن وحدث
 .(3/381(، معجم الصحابة للبغوي)3/359السري)

..." قال:" هللا ورسوله موىل  ( أخرجه الرتمذي عن أيب أمامة قال: كتب عمر إىل أيب عبيدة : أن النيب 3)
( ورواه الدارقطين برقم 2/914)2737(،وقال: "هذا حديث حسن". وأخرجه ابن ماجة برقم 4/421)2103برقم
حيح" . اإلرواء برقم : "حديث ص(، وقال األلباين6/214) 11978(، والبيهقي يف السنن الكربى 4/85)53

1700(6/137). 

صحايب مشهور سكن الشام وتُويف هبا  حيىي أبو قيل و كرمية  أبو ،  الكندى عمرو بن كرب  يمعد بن املقدام ( هو4)
 (.3/427(، السري)5/299. معجم الصحابة للبغوي)هـ 87سنة 

البيهقي: "وأما حديث املقدام وغريه يف اخلال وارث  (، وقال11/264)31777( رواه ابن أيب شيبة يف املصنف برقم 5)
(، السنن الكربى 5/167من ال وارث له ، فقد قال حيي ابن معني: ليس فيه حديث قوي". السنن الصغرى )

(. وللحديث طرق أخرى عن عائشة رضي هللا عنها . وقال األلباين يف اإلرواء: "صحيح مرفوع" 6/2159)
(6/140،141 .) 

 (.2/228و"عانه": أي أسره، ويقال لألسري: عان. يُنظر: غريب احلديث للخطايب)عنانه".( يف ج "6)

(، وقال األلباين: "حسن صحيح" . صحيح وضعيف سنن أيب داوود برقم 8/107)2513( رواه أبو داود برقم 7)
2900(6/400  .) 
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 .(1) )أنه ورث اخلال(: وعن الزهري عن النيّب 

قال:  (4)عن عمه واسع بن حبان (3)عن حممد بن حيىي بن حبان (2)وعن حممد بن إسحاق
صم بن فسأل عنه عا ومل يدع واراًث وال عصبة، فرفع إىل النيّب (6)[(5)الدحداح]تويف اثبت بن 

أي غريباً (8)[آتياً فينا] ما نعلم اي رسول هللا ترك أحداً، بل كان"هل ترك من أحد، قال:  (7)عدي
إىل ابن أخته أيب  فدفع رسول هللا ) (11) "(10)أبخته ُفولد له أبو لبابة (9)فتزوج عبد املنذر

 .(12)(لبابة بن عبد املنذر

                              
حديث طاوس عن عائشة )أن رسول هللا صلى ( مل أقف عليه، ولكن قال السهيلي: "ومما جاء يف احلديث يف هذا الباب 1)

 (. 1/80هللا عيه وسلم ورث اخلال( وقد اختلف يف رفع هذا احلديث". الفرائض)

  النبوية السريةكتاب   له. املدينة أهل من، العرب مؤرخي أقدم من: املدين ابلوالء، املطليب يسار بن إسحاق بن حممد( هو 2)
(، 7/33هـ. السري)151سنة  فيها ماتو  ،بغداد سكن ،احلديث فاظح ومن ،قدرايً  وكان هشام ابن هذهبا

 (.6/28األعالم)

البخاري  له روى، ثقة  هـ 47  ، ولد سنةالفقيه املدىن هللا عبد أبو ، األنصارى منقذ بن حبان بن حيىي بن حممد ( هو3)
 (.9/448يب التهذيب)(، هتذ26/605هـ.  هتذيب الكمال)121ومسلم وأصحاب السنن، وتُويف ابملدينة سنة 

 (، وقد  حبان بن واسع بن حبان والد)  املدين املازين األنصارى مالك بن عمرو بن منقذ بن حبان بن واسع( هو 4)
(، هتذيب 30/396البخاري ومسلم وأصحاب السنن. هتذيب الكمال) له روىثقة  صحبته ىف ختلفا

 (.11/90التهذيب)

 فأنفذه، برمح الوليد بن خالد طعنه ، شهيداً  هبا وقتل أحداً  شهد األنصاري، الدحداح أبو الدحداح بن اثبت هو( 5)
 (.1/473معرفة الصحابة) .احلديبية من  النيب رجععندما  ، فراشه على مات إنه وقيل

 ( يف ب "أيب الدحداحة".6)

 يقال و ، عمرو أبو يقال و ، هللا عبد أبو ، األنصارى القضاعى العجالىن العجالن بن اجلد بن عدى بن عاصم( هو 7)
 . ، تُويف يف خالفة معاوية. املدينة من العالية على  هللا رسول استخلفه. عجالن بين سيد صحاىب كان، عمر أبو

 (.2/559(، رجال صحيح البخاري)5/240السري)

 ( غري واضحة يف أ واملثبت يف ج.8)

 عمرو بين من زيد بن أمية بن زيد بن زنرب بنإن امسه: عبد املنذر  أبو الصحايب اجلليل أيب لبابة، وقيل املنذر عبد ( هو9)
 (.1/148. االستيعاب)األوس من عوف بن

شهد بدراً بسهمه وأجره فقد  صحاىب ، رفاعة قيل و ، بشري امسه ، املدىن ، األنصارى ، املنذر عبد بن لبابة أبو( هو 10)
 (. 34/232(، هتذيب التهذيب)12/192. هتذيب الكمال)ي على املدينة ، وقد تُويف يف خالفة عل رده النيب 

 ( ليست يف  ب. 11)

(، 6/250)31134(، وابن أيب شيبة يف املصنف برقم 6/215)11997( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى برقم 12)
 (. 6/141)1701وقال األلباين: "ومدار الطريقني على ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه" اإلرواء برقم 
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أخربه: أن عمر  (3)بن قتادة(2)[بن عمر]أن عاصم  (1)وعن أيب األسود حممد بن عبد الرمحن
 .(4)بن اخلطاب التمس من يرث مال بن الدحداحة فلم جيد له واراثً، فدفع ماله إىل أخواله

)اخلالة والدة قال: اللهم رجل ترك عمة قال:  عن أيب هريرة عن النيّب  (5)وعن جماهد
 .(7) ((6)[وخالة]

زلة األب إذا مل يكن بينهما أب واخلالة مبنزلة مبن ة)العمقال:  وعن الزهري أّن النيّب 
 .(8) األم إذا مل يكن بينهما أم(

)العم والد إذا مل يكن دونه أب واخلالة والدة إذا مل قال:  وعن الزهري أيضًا عن النيّب 
 .(9) يكن دوهنا أم(

: (2)قال يف حديث كفالة بنت محزة أّن النيّب  (1)عن أبيه (10)وعن جعفر بن حممد

                              
( هو حممد بن عبد الرمحن بن نوفل أبو األسود القرشي مسع عروة وعكرمة وغريمها ، وروى عنه مالك ، ومات يف أخر 1)

 (.2/660(، رجال صحيح البخاري)6/150خالفة بين أُمية. السري)

 ( ليست يف أ، واملثبت يف ب.2)

، ثقة  املدىن عمرو أبو يقال و ، عمر أبو ، ظفرىال األنصارى األوسى زيد بن النعمان بن قتادة بن عمر بن عاصم ( هو3)
 (.5/240هـ. سري أعالم النبالء)120عامل ابملغازي وله حديث يف الكتب الستة ، وقد مات سنة 

 (.  9/275)3035( أخرجه الدارمي برقم 4)

والعلم، تُويف  التفسري و ةالقراء ىف إمام ، حجة، ثقة موالهم املخزومى القرشى احلجاج أبو ، املكى جرب بن جماهد( هو 5)
 (.5/278(، األعالم)1/273(، جامع التحصيل)4/449هـ، وقيل بعدها. السري)101سنة 

 (  ليست يف ب.6)

( وقال اهليثمي: 12/202)14099(  أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري عن ابن مسعود مرفوعًا بلفظ اخلالة والدة برقم 7)
(، وقال الزيلعي: وأما حديث أيب هريرة : 4/488رجه العقيلي .التلخيص احلبري)"وعن أيب هريرة مرفوعًا مثله" أخ

 (.2/268"فاخرجه العقيلي يف كتابه عن يوسف بن خالد ... وأعله بيوسف هذا وقال: ال يتابع عليه". نصب الراية )

حلجاج بن أرطأة عن الزهري بن ا( أورده ابن عبد الرب يف االستذكار وقال: "ورد حديثًا مرساًل ليس بقوي ذكره يزيد ا8)
 (.6/143) 1704( وقال األلباين: "ضعيف ومل أره يف املسند". اإلرواء برقم 13/454االستذكار )...."

 (. 1/82)79( ذكره ابن حرب يف الرب والصلة برقم 9)

، الصادق ملدىنا هللا عبد أبو ، اهلامشى القرشى طالب أىب بن على بن احلسني بن على بن حممد بن جعفر ( هو10)
هـ، ومات 80ولد سنة .قط الكذب عنه يعرف مل نهأل ابلصادق ولقب، قال أبو حنيفة: "مارأيت أفقه منه"، إمام فقيه

 (.2/162(،األعالم)6/255هـ. السري)148سنة 
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 .(3) )اخلالة والدة(

 .(5) )اخلالة والدة(: قال: قال رسول هللا  (4)وعن عبد هللا بن شداد

                                                                                       
 وتفسري العلم يف له عابدا، انسكاً  كان  الباقر جعفر أبو القرشي، اهلامشي احلسني بن العابدين زين علي بن حممد( هو 1)

 (.4/401هـ. السري)100سنة  ابملدينة ودفن ابحلميمة وتُويف ابملدينة، ولد. وأقوال آراء القرآن

 (.6/3544( هي أم الفضل امسها فاطمة بنت محزة بن عبداملطلب، روى عنها عبد هللا بن شداد. معرفة الصحابة)2)

وروي من عدة طرق أخرى ورواه البخاري بلفظ "اخلالة مبنزلة  ( أخرجه ابن سعد عن جعفر بن حممد عن أبيه مرساًل،3)
( 2/81(، الدراية البن حجر )12/406(، يُنظر: اجلامع للسيوطي )9/204) 2501األم" من حديث الرباء , برقم 

  . 

وكان معدوداً يف  بعنيالتا كبار  من ثقة ( الكوفة أيتى كان)   املدىن الوليد أبو ، الليثى ، اهلاد بن شداد بن هللا عبد ( هو4)
 (.1/410(، رجال صحيح البخاري)3/388هـ، وقيل بعدها. السري)81الفقهاء، تُويف ابلكوفة سنة 

(، 2/237)731(، وأمحد يف املسند عن علي برقم 12/202)14099( رواه الطرباين يف الكبري عن ابن مسعود برقم 5)
(، 2/222ري وضعفه مجاعة وبقية رجاله ثقات" جممع الزوائد )وقال البيهقي: "وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثو 

(. ومل أقف على سند عبدهللا بن 6/174وأما ما روي عن علي فصححه األلباين يف صحيح وضعيف اجلامع الصغري )
 شداد. وهللا أعلم .
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 باب 
 (ما روي يف منعهم املرياث)

عن عطاء بن يسار قال: أتى رجل من أهل العالية فقال: اي رسول هللا:  (1)عن زيد بن أسلم
 ، مث سار هنية مث قال:(الة)اللهم رجل ترك عمة وخإن رجاًل هلك وترك عمة وخالة، فقال: 

ال شيء  ،على شيء (2)[أرى ينزل]ال ) ، مث سار هنية مث قال:(ايرب رجٌل ترك عمة وخالة)
 .(3) (هلما

 ركب إىل قباء يستخري هللا يف العمة واخلالة وعن زيد بن أسلم أيضاً عن عطاء: أّن النيّب 
 .(4) (فنزل عليه أن ال مرياث هلما)

ال يف املرياث فقال: ) مات فأتت بنت أخته النيّب (6)أّن رجاًل  (5)وعن عمران بن سليم
 .(7) (شيء لك، اللهم من منعت ممنوع

عن مرياث العمة واخلالة وهو راكب  وعن شريك بن عبد هللا قال: ُسئل رسول هللا 
 .(8) ( ين جّبيل أهنما ال مرياث هلماخّبَ )فسكت هنية، مث قال: 

                              
 فقيه، اخلطاب بن عمر موىل ، الفقيه املدىن ، هللا عبد أبو يقال و ، أسامة أبو ، العدوى القرشى أسلم بن زيد ( هو1)

 املسجد يف حلقة له احلديث، كثري  ثقة، وكان، خالفته أايم العزيز عبد بن عمر مع كان.  املدينة أهل من مفسر،
 (.3/341(، هتذيب التهذيب)10/12. هتذيب الكمال) هـ 136  . وقد تُويف سنةالنبوي

 ( غري واضحة يف أ واملثبت يف ج.2)

(، 6/212) 11983(، والبيهقي يف السنن الكربى برقم 6/249) 31123يف املصنف برقم  ( أخرجه بن أيب شيبة3)
 (.4/396وقيل: فيه انقطاع. يُنظر: شرح معاين اآلاثر)

(، واحلديث مرسل وروي موصواًل من 4/98) 95( والدارقطين يف السنن برقم 1/90)163( رواه سعيد بن منصور برقم 4)
 (. 2/240(، التحقيق يف أحاديث اخلالف)3/81نظر: التلخيص احلبري)طرق أخرى ويف إسناده ضعف. يُ 

 (.5/219(، الثقات البن حبان)2/190. معرفة الثقات للعجلي) ثقة اتبعي مصرى سليم بن عمران( هو 5)

 (  يف ب "منهم مات يعين من قبيلتهم عن مال له" . 6)

 (. 1/91)168( رواه سعيد بن منصور يف سننه برقم 7)

(، واحلديث مرسل، وأخرجه احلاكم  موصواًل من طريق شريك 6/249)31125اه ابن أي شيبة يف املصنف برقم ( رو 8)
 (.  3/81(، يُنظر:التلخيص احلبري)4/381عن احلارث بن عبدهللا ولكن يف سنده مقال. املستدرك )
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 باب

 (يف ذلك ما روي عن الصحابة)
 .(2) "للعمة تورث وال ترث (1)عجبنا"عن عمر قال: 

قال: كنت جالساً عند عمر فلما صلى الظهر قال:  (3)وعن موىل لقريش يقال له ابن مرسى
فأاته يرفا به فدعا  (5)هلم ذلك الكتاب، وكتاب كتبه يف شأن العمة سئل عنه ويستخرب (4)اي يرفا

 .(6) "لو رضيك هللا ألقرك"قال: بتور ماء فمحى ذلك الكتاب عمر مث 

، حىت أخربه ابن مسعود أنه خال وموىل "أراك خااًل وال أرى لك شيئاً "وعن عمر قال: 
 .(7) نعمة فورثه حينئذ  

عن أبيه قال: دخلت  (10)عبد الرمحن بن عوف (9)[بن]عن محيد  (8)وعن صاحل بن كيسان

                              
 ( يف ب "عجباً"1)

 (. 6/248)31124(، وابن أيب شيبة برقم 2/514( رواه مالك يف املوطأ)2)

 (مل أقف على ترمجة له.3)

 اخلطاب، بن عمر صاحب هو مهموز غري أنه املشهور والصحيح يهمزه، من ومنهم الراء، وسكون الياء، بفتح يرفا( هو 4)
 (5/262)اآلاثر معاىن رجال أسامى شرح ىف األخيار مغاىن  .مواله وكان عنه، هللا رضى

 
 (  يف ب "ويستخرب هللا". 5)

 (.  6/213) 11986(، والبيهقي يف السنن الكربى برقم 2/516الك يف املوطأ)( رواه م6)

(، وابن أيب شيبة يف 1/89)159( رواه سعيد بن منصور بلفظ:"ورث عمر اخلال املال كله وكان خااًل وموىل" برقم 7)
 (. 6/251املصنف )

 فقهاء من كان.  العزيز عبد بن عمر أبناء مؤدب ، احلارث أبو يقال و حممد أبو ، الدوسى املدىن كيسان  بن صاحل ( هو8)
هـ. هتذيب 130، تُويف بعد سنة احلديث  رواية يف الثقات أحد وهو. والفقه احلديث بني اجلامعني املدينة،

 (.4/350(، هتذيب التهذيب)13/79الكمال)

 ( يف ب "عن"  9)

روى و  عمر عنروى قيل:  ،املهاجرات من معيط أيب بن عقبة بنت كلثوم  أم وأمه ،عوف بن عبدالرمحن بن محيد ( هو10)
(، 1/353هـ. الكاشف يف معرفة من له رواية)95 سنة تُويف . وقدعمر ير مل :وقيل ،وقتادة والزهري عبدالرمحن ابنه عنه

 (.3/40هتذيب التهذيب)
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فأما الثالث اليت وددت أين سألت عنهن "على أيب بكر أعوده، وذكر حديثًا طوياًل، قال فيه: 
فوددت أين سألته عن: مرياث العمة واخلالة وابن األخت فإن يف نفسي منها  رسول هللا 

 .(1) "حاجة

 .(2)"ال يرث ابن األخت وال بنت العم وال العمة وال اخلالة شيئاً "وعن زيد بن اثبت: 

نة االبنة هل ترث؟ فقال: أموالة سألت ابن عمر عن: اب"قال:  (3)وعن النعمان بن سامل
 .(4) "أنت أم صلبية؟ قلت: صلبية، فقال: ال ترث شيئاً 

 وقيل: إن ابن عباس مل يورثهم. وقيل: إنه ورثهم. ومل أجد عنه رواية متصلة.

ومجهور [ومالك والشافعي واألوزاعي وأبو ثور وداود  (5)ومل يورثهم الزهري ومكحول وعطية
 .(7)( 6)]أهل احلجاز

                              
 (. 1/175(، وابن زجنويه يف األموال)4/343( أخرجه احلاكم يف املستدرك )1)

 (.  4/343(، واحلاكم يف املستدرك )1/92)170منصور برقم ( رواه سعيد بن 2)

"، روى له ثقة" :النسائي وقال "احلديث صاحل ثقة: "حامت أبو قالي ، من صغار التابعني ، الطائف سامل بن النعمان ( هو3)
 (.10/404(، هتذيب التهذيب)29/448مسلم وأصحاب السنن. هتذيب الكمال)

 (. 6/257)31198صنف برقم ( رواه ابن أيب شيبة يف امل4)

هـ. 111( هو عطية بن سعد بن جنادة العويف اجلديل القيسي أبو احلسن، من رجال احلديث. وقد تُويف ابلكوفة سنة 5)
 (.7/200(، هتذيب التهذيب)10/145هتذيب الكمال)

 (  يف ب "مجهور الصحابة أهل احلجاز". 6)
 (. 9/82املغين)، 216التهذيب ص (، 1/331التلخيص)(، 6/242املنتقى)( يُنظر: 7)
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 باب 

 (ما روي عن الصحابة يف توريثهم)

إين أعلم خلق هللا "عمة وخالة خيتصمان يف مرياث، فقال:  (1)عن الشعيب قال: أتت زايداً 
لقضاء عمر فيهما، جعل اخلالة مبنزلة أختها والعمة مبنزلة أخيها، فقسم املال بينهما الثلث 

 .(3) "(2)[الثلثان]و

 .(4) "عمر العمة مبنزلة األب واخلالة مبنزلة األم جعل"وروى بعضهم أّن زايداً قال: 

 .(6)أن عمر قسم املال بني عمة وخالة (5)وعن زر

أعطوها املال كله، وقال: لعمر هللا ُأيت فيها "وعن عمر بن عبد العزيز أيت يف عمة، فقال: 
 .(7) "عمر بن اخلطاب فأعطاها املال كله

                              
 كلدة  بن احلارث جارية) مسية أمه ولدته. سفيان أبو وقيل الثقفي عبيد :فقيل أبيه، اسم يف اختلفوا ،أبيه بن زايد( هو 1)

 إمرة  طالب أيب بن علي اله، و بكر أيب عهد يف وأسلم يره، ومل  صلى النيب وأدرك الطائف، يف( الثقفي
(، 3/494هـ. السري)53سنة  تُويف أن إىل واليته يف يزل فلم العراق، وسائر والكوفة البصرة اوية مع واله، مث فارس

    (.3/53األعالم)

 ( يف ب "الثلثني" . 2)

 (.3/497(، وذكره الذهيب يف السري)13/454( رواه ابن عبد الرب يف االستذكار)3)

(، وابن عبد الرب يف 1/88)154نصور برقم (، وسعيد بن م6/248)31114( رواه ابن أيب شيبة برقم 4)
 (.5/317االستذكار)

 التابعني ثقة كبار  من مطرف أبو يقال و ، مرمي أبو ، الكويف األسدى ، بالل بن أوس بن حباشة بن حبيش بن زر ( هو5)
(، 9/335هـ وقيل بعدها. هتذيب الكمال) 81  مات سنة وأصحاب السنن، مسلم و البخاري له روى ،جليل

 (.3/277ذيب التهذيب)هت

 (.6/248) 31113( رواه ابن أيب شيبة برقم 6)

 (. 5/360( االستذكار )7)
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عن عمر: أنه أعطى العمة الثلثني واخلالة  (1)وعن احلسن وجابر بن زيد وزايد بن أيب مرمي
 .(2)الثلث

وعن أيب األسود حممد بن عبد الرمحن أن عاصم بن عمر بن قتادة األنصاري أخربه أن عمر 
 .(3)التمس من يرث مال بن الدحداحة فلم جيد له واراثً فدفع ماله كله إىل أخوال بن الدحداحة

يوراثن األرحام دون املواىل. وكان علي أشدهم يف وعن إبراهيم قال: كان عمر وعبد هللا 
 .(4)ذلك

 .(5)وعن احلكم أن عليا كان يورث اخلالة والعمة
وعن الشعيب عن علي قال يف عم أخي األب ألمه وخال العم أخي األب ألمه نصيب 

 .(6)أخيه وللخال نصيب أخته
املال للخالة ": علي يف ثالث خاالت متفرقات (7)روى أبو يوسف عن حممد بن سامل عن

 .(8)"لألب واألم. ويف ثالث عمات متفرقات: املال للعمة لألب واألم
 .(9)وعن الشعيب عن عبد هللا حنو هذا

وعن إبراهيم عن علي: الثلث بني اخلاالت املتفرقات على مخسة، والثلثان بني العمات 
 .(10)املتفرقات على مخسة

                              
(، 9/510. هتذيب الكمال)ماجه ابن له روى، ثقة، التابعني صغار عاصروا الذين مني اجلزر  مرمي أىب بن زايد ( هو1)

 (.3/330هتذيب التهذيب)

 11999(، والبيهقي يف السنن برقم 1/88)153يد بن منصور برقم (، سع6/249)31121( رواه ابن أيب شيبة برقم 2)
(6/216.) 

 ( سبق خترجيه.3)

 (.6/242(، سنن البيهقي)5/364(، االستذكار)6/252(، مصنف ابن أيب شيبة)7/179(  يُنظر: األم )4)

 (.6/248)31118(  رواه ابن أيب شيبة بلفظ:"كان يقول بقول عمر...." برقم 5)

(، مصنف ابن أيب شيبة برقم 2/475)3058يه، ولكن روي عن مسروق حنوه. يُنظر: سنن الدارمي برقم ( مل أقف عل6)
3113(6/250.) 

 ( يف ب "عن عامر عن علي" . 7)

 (.10/283( مصنف عبد الرزاق)8)

 (.10/283مصنف عبد الرزاق)يُنظر: ( 9)

 (.6/217( سنن البيهقي )10)
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 .(1)نزلة األب واخلالة مبنزلة األموعن عامر وإبراهيم عن علي أنه نزل العمة مب
عن علي: أنه ُأيت يف خال وعمة وبنت  (2)وعن إسرائيل عن جابر عن عامر عن جنادة بن أسعد

 .(3)خال فجعل بنت اخلال مبنزلة األخ من األم، وجعل اخلال مبنزلة األم، والعمة مبنزلة العم
 .(4)قال أبو احلسني: وقد قيل إّن هذا غلٌط من إسرائيل

 عن الشعيب عن علي وعبد هللا يف بنت بنت وبنت أخت: املال بينهما نصفني.و 
 .(5)وعن علقمة عن عبد هللا حنوه

العمة مبنزلة األب، واخلالة مبنزلة األم، وبنت األخ مبنزلة "وعن مسروق عن عبد هللا قال: 
 .(6)"األخ، وكل ذي رحم مبنزلة رمحه الذي حنوه إذا مل يكن وارث ذو فريضة

 .(7)"اخلالة والدة"مسروق عن عبد هللا:  وعن
 .(9) : جعل للعمة الثلثني، واخلالة الثلث(8)[عن عبدهللا]وعن إبراهيم 

قال: كنت جالسًا عند أيب الدرداء وكان قاضياً  (11)عن جبري بن نفري (10)وعن أيب الزاهرية
 .(12)"انطلق فاقبض ماله"فأتى رجل فقال: ابن أخيت مات ومل يدع واراثً قال: 

                              
 (.5/360( االستذكار )1)

 ترمجة له.  (مل أقف على2)

 (. 2/475( رواه الدارمي بسنده عن عامر عن عبدهللا )3)

 (.4/86( سنن الدارقطين )4)

 (.1/88(، سنن سعيد بن منصور)2/463( سنن الدارمي )5)

 (.1/88(، سنن سعيد بن منصور)2/463(  سنن الدارمي )6)

 (.6/217(، سنن البيهقي)4/400( شرح معاين اآلاثر )7)

 يف أ واملثبت من ب ،ج . (  غري واضحة 8)

 (.6/249(، مصنف ابن أيب شيبة)10/282(، مصنف عبد الرزاق)4/399( شرح معاين اآلاثر)9)

، صدوق  التابعني من الوسطى ، من الطبقةاحلمصى الزاهرية أبو ، احلمريى يقال و ، احلضرمى كريب  بن حدير ( هو10)
 (.1/161(، جامع التحصيل)5/193لسري). ا هـ 100  ثقة ، روى له البخاري ومسلم،  مات سنة

 كبار  من، احلمصى الشامى هللا، عبد أبو يقال و الرمحن، عبد أبو احلضرمى، عامر بن مالك بن نفري بن جبري ( هو11)
(، جامع 4/76هـ، وقيل بعدها. السري)80، روى له البخاري ومسلم وأصحاب السنن، مات سنة التابعني

 (.1/53التحصيل)

 (.6/252)31160أيب شيبة يف املصنف برقم ( رواه ابن 12)
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وعن الصحابة يف ذوي  اآلاثر عن النيّب (1)قال أبو احلسني: قد ذكران ما روي من/
األرحام وألهل العلم والنظر يف أسانيد هذه األحاديث وختريج معانيها مقال وأتويل، وقد ذكران 

إليهم على طريق التأويل من  (2)[ينسب]ما قيل يف ذلك يف الكتاب اجلامع، فإّن منها أقوااًل 
 راوي غري حمفوظة عمن نسب إليه.ال

وممن قال بتوريثهم: شريح وعمر بن عبد العزيز ومسروق وعلقمة وطاوس والشعيب والنخعي 
وابن أيب ليلى والثوري وشريك وأبو حنيفة وأصحابه وحممد بن سامل واحلسن بن زايد واحلسن بن 

عيم بن محاد وضرار بن صاحل وأبو عبيد وحيىي بن آدم وأمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ون
 .(4)يف آخرين (3)صرد

وعبيدة ومحاد واألعمش ونوح بن  (5)وعن احلسن وابن سريين وجابر بن زيد واألسود
 .(9)حنوه (8)ومغرية بن مقسم وأسد بن عمرو (7)وحبيش بن مبشر (6)دارج

                              
 . 35( هناية اللوحة رقم 1)

 ( يف ب "نسبت".2)

هـ. التاريخ الكبري 229( هو أبو نعيم الطحان الكويف، صدوق له أوهام، وكان عاملًا ابلفرائض. وقد مات سنة 3)
 (.2/280، تقريب التهذيب)4/3409للبخاري)

 .92(، السراجية ص 3/2،3(، املبسوط )2/562املخدرات ) (، كشف8/59( يُنظر: تفسري القرطيب)4)

، مات سنة عصره يف الكوفة عامل كان.احلفاظ من فقيه، اتبعي،، النخعي أبو عمرو قيس بن يزيد بن سوداأل( هو 5)
 (.1/330(، األعالم )1/147(، جامع التحصيل)4/50هـ. السري )75

هـ. هتذيب 182أصحاب أيب حنيفة، ويل القضاء. وتُويف سنة ( هو نوح بن دراج النخعي موالهم أبو حممد من 6)
 (.10/430(، هتذيب التهذيب )30/43الكمال)

هـ. 258( هو حبيش بن مبشر بن أمحد بن حممد الثقفي الفقيه: طوسي األصل، كان فاضاًل من الثقات. مات سنة 7)
 (.2/171(، هتذيب التهذيب )5/415هتذيب الكمال)

 وهو. حنيفة أيب ماماإل أصحاب من الكوفة، أهل من قاض: املنذر أبو البجلي، القشريي عامر نب عمرو بن أسد( هو 8)
 (.1/298هـ. األعالم )188مات سنة . وقدببغداد مث بواسط القضاء ويل. حنيفة أيب تبكُ   كتب  من أول

 (.30/5، املبسوط )216( يُنظر: التهذيب ص 9)
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 باب 

 (ما روي عن التابعني والفقهاء)

 .(1): النصف والنصفعن إبراهيم عن علقمة يف بنت بنت وبنت أخت

 .(2)عن عامر وإبراهيم عن مسروق قال: العمة مبنزلة األب، واخلالة مبنزلة األم

وعن عامر قال: سئل مسروق عن خال وبنت أخ، قال: للخال نصيب أخته، ولبنت األخ 
 .(3)نصيب أبيها

عن الشعيب عن مسروق يف: بنت أخت ألم،  (4)وعن حيىي بن آدم عن أيب بكر عن مطرف
 .(5)بنت أخ ألب وأم، قال: لبنت األخت الثلث، ولبنت األخ الثلثانو 

عن مطرف  (7)(6)[ابن فضيل]والصحيح ما رواه  ،قال أبو احلسني: أظنه غلطاً على مسروق
 عن عامر عن مسروق: أعطى بنت األخت نصيب أمها وبنت األخ نصيب أبيها.

                              
 (.4/86( سنن الدارقطين )1)

 (. 2/475مي )( سنن الدار 2)

( رواه سعيد بن منصور بسنده عن إبراهيم عن مسروق قضى يف عمة وخالة فجعل العمة مبنزلة األب فجعل هلا الثلثني، 3)
 (.1/89وجعل اخلالة مبنزلة األم فجعل هلا الثلث... )

حدث عنه الثوري ( هو اإلمام مطرف بن طريف الكويف ، حمدث قدوة ، حدث عن الشعيب وابن أيب ليلى وغريهم ، و 4)
 (.1/281(، جامع التحصيل)127هـ. السري)142ومجاعة .مات سنة 

 ( مل أقف عليه.5)

 عدة له. الكوفة أهل من ، احلديث يف ثقة: الرمحن عبد أبو موالهم، الضيب، جرير بن غزوان بن فضيل بن حممد( هو 6)
 (.6/331(، األعالم)9/173هـ. السري)295مات سنة ( الدعاء) و( الزهد) كتاب  منها مصنفات،

 فضل".ابن ( يف ب "7)
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م بنت األخ؟ قال: بنت األخ قال: قلت للشعيب العمة أحق أ (1)وعن سليمان الشيباين
 .(2)"أنزلوهم منازل آابئهم وانسبوهم إىل آابئهم"أشهد على مسروق أنه قال: 

 .(3)"العمة أحق من بنت األخ"وعن إبراهيم قال: 

 .(4)"كانوا جيعلون العمة مبنزلة العم واخلالة مبنزلة األم"وعن إبراهيم أيضاً قال: 

أوىل من العمة؛ ألنه نزهلا مبنزلة العم، ونزل بنت األخ وقيل: إن الشعيب إمنا جعل بنت األخ 
مبنزلة األخ. وقيل: بل ذكرمها فجعلهما مبنزلة ابن أخ وعم. وإىل هذا ذهب ضرار بن صرد. 
وقيل: جعلها أوىل؛ ألهنا من ولد األب والعمة من ولد اجلد فجعل ولد األب األقعد أوىل. وإىل 

 . (5)هذا التأويل ذهب أبو حنيفة وأصحابه

وما أراه أراد هذا املعىن؛ ألنه قال: يف بنت أخ وخال: لبنت األخ نصيب أبيها، وللخال 
 نصيب أخته.

 (6)[ونزلوها]وعن الثوري وحممد بن سامل وأيب عبيد: املال بني بنت األخ والعمة نصفني 
من األم مبنزلة اجلد؛ قال أبو عبيد: فإن كانت العمة من األم فاملال لبنت األخ؛ ألن العمة 

 .(7)ليست من ولد اجلد
                              

 ىبأ ابن عن روى عباس، ابن موىل الشيباين اسحاق أبو سليمان، اىب ابن ويقال عمرو، ابن ويقال فريوز، بن سليمان( 1)
. وله أحادبث يف الكتب الستة. ومات سنة وشعبة الثوري عنه روىو  .وعكرمة والنخعي جبري بن وسعيد والشعىب وىفأ

 (.4/135(، اجلرح والتعديل)4/301وقيل: غري ذلك. الثقات) هـ،142

 (. 10/283(،مصنف عبدالرزاق)1/90( سنن سعيد بن منصور)2)

 (.1/90( سنن سعيد بن منصور)3)

 (.1/88) 155( رواه سعيد بن منصور برقم 4)

 (.8/583( يُنظر: البحر الرائق)5)

 ( غري واضحة يف أ واملثبت يف ب ،ج . 6)

 (.10/285بدالرزاق)( مصنف ع7)
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وقال أبو عبيد: إذا ترك بنت عمته وعمة أبيه من أمه: فاملال لبنت عمته؛ ألن عمة أبيه من 
 .(1)األم ليست من اجلد يف شيء

قال أبو احلسني: قد ورث األبعد ههنا دون األقرب، وليس هذا من قوله، وجعل سائر 
 املنزلني املال لعمة األب.

. واألول أصح. أال ترى أنه (2)العمة مبنزلة األب، وعنه أيضاً: هي مبنزلة العموعن إبراهيم: 
 جعلها أوىل من بنت األخ.

وعن منصور عن إبراهيم قال: ورثهم بقدر أرحامهم. قال إبراهيم: وكانوا يورثوهنم بقدر 
 .(3)أرحامهم

ذهب شريك وحيىي  وإىل هذا املعىن (5)[واجعله لورثتها]األم  (4)[أمت]وعن إبراهيم قال: 
 .(6)بن آدم

نصيب السبب لورثته الذين بينهم وبني  (8)[وجيعل]السبب  (7)[مييت]ومعىن هذا القول: أن 
لو كان ميتًا فينزلون  (10)[نسبه]من  (9)[ابلسبب]امليت رحم وال ينزلون إال أن ال يرث من يديل

                              
 ( مل أقف عليه.1)

 (.5/360( االستذكار)2)

 (.6/249( مصنف ابن أيب شيبة)3)

 ( غري واضحة يف أ واملثبت يف ب. 4)

 ( غري واضحة يف أ واملثبت يف ب.5)

 (.9/87(، املغين)1/335( يُنظر: التلخيص)6)

 ( يف ب "متيت".7)

 ( يف ب "وجتعل". 8)

 ب( ليست يف أ واملثبت يف 9)

 ( ليست يف أ واملثبت يف ب10)
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 حينئذ  حىت يصري وارثه للنسب مث يورثونه.

يعطون اخلالة النصف، والباقي لعم األم؛ ألن سببهما األم، فلو كانت  مثاله: خالة وعم أم:
 األم هي امليتة لوراثها كذلك؛ ألن اخلالة أختها والعم عصبتها.

ومن قال ابلتنزيل األول جعل املال للخالة؛ ألهنا مبنزلة األم، وعم األم مبنزلة أيب األم، فاخلالة 
 أسبق إىل الوارث.

جعل للخالة من األم السدس،  (1)[النسب]ابن خال: من أمات ثالث خاالت متفرقات و 
 ولليت ألب وأم النصف، ولليت ألب السدس، والباقي البن اخلال.

 وكان األم ماتت وخلفت ثالث أخوات متفرقات وابن أخ:

ويف التنزيل األول: املال بني اخلاالت على مخسة أسهم؛ ألهنن مبنزلة األم وابن اخلال مبنزلة 
 اخلاالت أسبق إىل الوارث.اخلال ف

 وقال حيىي بن آدم يف عم أم وعمة أم: املال لعم األم؛ ألنه وارثها.

 وقال األولون: هو بينهما؛ ألن قرابتهما واحدة.

وقالوا يف أبوي أيب األم: ألم أيب األم السدس، والباقي أليب أيب األم؛ ألن األم لو ماتت 
 لوراثها على ذلك؛ ألهنما جدها وجدهتا.

وقال األولون: ألم أيب األم الثلث، والباقي أليب أيب األم؛ ألهنما ينزالن مبنزلة أيب األم مث 
 مبنزلة األم، فكان أاب األم ورث األم عنه أبواه.

رحم مبنزلة من يرثه، فنزل ابن ابن البنت مبنزلة  (2)وحكي عن بعض املنزلني أنه نزل كل

                              
 ( يف ب "سببه".1)

 ( يف ب "كل ذي رحم".2)
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مبنزلة البنت؛ ألن  (1)[رجلني]بنت البنت لنزلت بعدد البنت؛ ألنه وارثها، ولو كان مكانه بنت 
 بنت بنت البنت ليست بوارثة للبنت.

                              
 ( غري واضحة يف أ واملثبت يف ج. 1)
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 باب

 (معرفة توريث ذوي األرحام)

 قال أبو احلسني: اختلف املورثون لذوي األرحام يف كيفية توريثهم: 

 .، وقد أفردان لقوهلم ابابً (1)فذهب أبو حنيفة وأصحابه إىل توريثهم على ترتيب العصبات

وذهب عامة من قال بتوريثهم إىل التنزيل، وهو ظاهر ما ُروي عن علي وعبد هللا وعلقمة  
ومسروق والشعيب وإبراهيم والثوري وابن أيب ليلى وشريك واللؤلؤي واحلسن بن صاحل وأيب عبيد 

 . وعن أيب يوسف حنوه، مث رجع عنه.(2)ونعيم بن محاد وحيىي بن آدم وضرار بن صرد

من أدىل بذي سهم أو عصبة مبنزلة من أدىل به فيجعلون ولد البنات وولد وينزلون كل 
األخوات مبنزلة أمهاهتم، وبنات اإلخوة وبنات األعمام مبنزلة آابئهم، واألخوال واخلاالت وأاب األم 
مبنزلة األم، وخال األم مبنزلة أم األم، وخال األب مبنزلة أم األب، والعم من األم والعمات مبنزلة 

ب يف قول النخعي والثوري وحممد بن سامل واحلسن بن صاحل وأيب عبيد وحيىي بن آدم ونعيم األ
، إال أّن الثوري وحممد بن سامل وأاب عبيد نزلوا العمة مع بنات اإلخوة وولد األخوات (3)بن محاد

 (4)م ذكروهامبنزلة أبيها يعين اجلد ونزلوها مع غريهم مبنزلة األب، ونزهلا آخرون مبنزلة العم كأهن
روي ذلك عن الشعيب وحيىي بن آدم وضرار بن صرد مث جيعلون أسبق هؤالء إىل الوارث أوالهم 
ابملرياث، فإن كانوا يف القرب إىل الوارث سواء، فلكل واحد نصيب ذلك الوارث الذي ميت 

                              
 .51، خمتصر الطحاوي ص 92(، السراجية ص 30/3( يُنظر: املبسوط)1)

هذيب ص (، الت10/282(،املصنف لعبدالرزاق)6/248(، املصنف البن أيب شيبة)1/88( يُنظر: السنن البن منصور)2)
 (. 9/85(، املغين)8/358، شرح السنة )92، السراجية ص 222

 . 221، التهذيب ص 92( ، السراجية  ص 30/3(، املبسوط)6/249مصنف ابن أيب شيبة) يُنظر: (3)

 (.9/87( يُنظر: املغين)4)
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 .(1)به

لني به فإن أدىل مجاعة بوارث واحد واستوت منازهلم منه كان نصيب ذلك الوارث بني املد
على قدر مرياثهم منه لو كان هو امليت، هذا يف قول اللؤلؤي والثوري وأيب عبيدة وعامة 

 .(2)املنزلني

 وجعل نعيم بن محاد نصيب الوارث بني املدلني به ابلسوية الستوائهم يف اإلدالء به.

ن مثاله: ثالث خاالت متفرقات: فاخلاالت كلهن يدلني ابألم، جعل نعيم نصيب األم بينه
على مخسة أسهم يف قياس ]وكذلك قوله يف العمات املفرتقات  (3)ابلسوية لكل واحد  سهم،/

جعل نصيب األب بينهن على ثالثة أسهم لكل واحدة سهم، وكذلك قياس قوله  (4)[قول علي
 يف األخوال املتفرقني املال بينهم ابلسوية.

اخلاالت املتفرقات على مخسة  ويف قول الثوري وأيب عبيد وعامة املنزلني نصيب األم بني
أسهم يف قياس قول علي يف الرد للخالة من األم سهم وللخالة من األب سهم وللخالة من األب 
واألم ثالثة أسهم؛ ألهنن أخوات لألم متفرقات فكأهنن ورثن ذلك عن األم، وقد ذكران 

 االختالف يف الرد يف اببه فأغىن عن إعادته ههنا.

 ملسائل هاهنا يف الرد فهو على قول علي إذ العمل عليه.من ا  (5)[تفرع]وما 

وكذلك اختالفهم يف العمات املتفرقات نصيب األب بينهن على مخسة؛ ألهنن أخوات 
 لألب متفرقات.

                              
 ( املصدر السابق. 1)

 (.9/87،103، املغين)236التهذيب ص يُنظر:  (2)

 .36 (  هناية اللوحة رقم3)

 ( غري موجودة يف أ واملثبت يف ب.4)

 (  يف ب "يُفرع".5)
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وقال عامة املنزلني يف ثالث أخوال متفرقني: للخال من األم السدس، والباقي للخال من 
 .(1)لى ذلكاألب واألم؛ ألن األم لو ماتت لورثها ع

 وقال الثوري وأبو عبيد: للخال من األم الربع، وللخال من األب واألم ثالثة أرابع.

 . (2)وكذلك قاال يف ابن خال من أم وابن خال من أب وأم هو بينهما على أربعة

 قال أبو احلسني: هذا غلط ولعله من الكاتب.

ربع، ولولد األب واألم ثالثة وعن الثوري يف بنت أخ ألم وبنت أخ ألب وأم: لولد األم ال
 أرابع.

 .(3)وقال أبو عبيد وعامة املنزلني: لولد األم السدس، والباقي لولد األب واألم

وعن الثوري يف بنت عم من أم وبنت عم ألب وأم: لبنت العم من األم الربع، ولبنت العم 
 من األب واألم ثالثة أرابع.

 .(4)لألب واألم؛ ألن أابها وارث وقال عامة املنزلني: املال كله لبنت العم

وقال أبو عبيد: لبنت العم من األم السدس، والباقي لبنت العم لألب واألم. وعن اللؤلؤي 
 حنوه.

وقال نعيم بن محاد يف أيب أم وثالث خاالت متفرقات: املال أليب األم، وهذا ينقض قوله 
 .(5)إّن الذين يدلون بوارث واحد يتساوا مرياثهم منه

                              
 .239التهذيب ص يُنظر:  (1)

 ( مل أقف عليه.  2)

 .228( يُنظر: التهذيب ص 3)

 .243،244( يُنظر: التهذيب ص 4)

 (. 9/105، املغين)236،251( يُنظر: التهذيب ص 5)
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يف ثالث بنات أخوات متفرقات: املال بينهم على مخسة أسهم؛ ألن كل واحدة تديل وقال 
 بوارث غري الذي تديل به األخرى.

وقيل: إن قياس قوله يف ثالث أخوال وثالث خاالت كلهم متفرقون: أن املال بينهم 
 .(1)أسداساً لكل واحد منهم سهم

بينهما نصفني، والباقي للخال واخلالة من وقال عامة املنزلني: للخال واخلالة من األم الثلث 
 األب واألم للذكر مثل حظ األنثيني، وهذا قول إبراهيم والثوري وابن أيب ليلى.

ويف قول أيب عبيد وإسحاق: املال بني اخلال واخلالة ابلسوية؛ ألن من قول أيب عبيد أن ال 
 .(2)يفضل الذكر على أخته يف مجيع ذوي األرحام

، وال حيفظ عن الصحابة يف التسوية بينهما وال يف (3)بن محاد حنوه وعن إسحاق ونعيم
 التفضيل قول.

وورث عامة املنزلني األخوال واخلاالت من األم واألعمام والعمات من األم ابلسوية ال 
 .(4)يفضل ذكرهم على أنثاهم

 .(5)وكان أبو حنيفة وأصحابه يورثوهنم للذكر مثل حظ األنثيني

 . (6)ولد اإلخوة واألخوات من األم يرثون ابلسوية واتفق اجلميع أنّ 

                              
 (.  9/93، املغين)237( يُنظر: التهذيب ص 1)

 .258: التهذيب ص ( يُنظر2)

 .9/103، املغين236( يُنظر: التهذيب 3)

 (.9/93، املغين)236،237(، التهذيب ص 1/334( يُنظر: التلخيص )4)

 (.30/19( يُنظر: املبسوط)5)

 (.9/93،94(، املغين)1/333( يُنظر: التلخيص)6)
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عن بعض املنزلني أنه ورثهم للذكر مثل حظ األنثيني، وهو قياس قول من  (1)[حيكى]وقد 
 ومل أجده عنهما متصاًل. (3)، وحكي حنو هذا عن الثوري وأيب يوسف(2)[النسب]أمات 

ملال بني مجيع من خلفه امليت وذكر عن نوح بن دارج وحبيش بن مبشر أهنما كاان جيعالن ا
من ذوي أرحامه قريبهم وبعيدهم ذكرهم وأنثاهم ابلسوية وال حيجبان بعضهم بعض، مثل: أن 
خيلف أاب أم وثالثة أخوال وثالث عمات كلهم متفرقون وابن خال: جعال املال بني مجيعهم على 

 .(4)مثانية أسهم لكل واحد  سهم

 اخلالة.قال: املال للعمة دون  (5)وعن بشر

 ، ومل يورث غريه من ذوي األرحام.(6)وورث بعض أصحاب احلديث اخلال وحده

ونزل بعضهم اخلالة مبنزلة أمها والعمة مبنزلة أمها فيصريان جدتني فيقتسمان املال نصفني، 
 .(7)وهذا إذا كانتا من أب وأم أو من أم

األم خلفت أختها وعن بعضهم يف بنت أخ من أم وخالة: املال بينهما نصفني، وكان 
وبنت ابنها، وكذلك قال يف عمة وبنت أخ هو بينهما نصفني، وكان األب خلف بنت ابن 

 وأختاً. 

 وليس العمل على شيء من هذه األقاويل، وإمنا ذكرانها لُيعرف.
                              

 ( يف ب، ج  "ُحكي". 1)

 ( يف ب ، ج "السبب".2)

 (.1/333( يُنظر: التلخيص)3)

 (. 1/335( يُنظر: التلخيص)4)

 القائلة( املريسية) الطائفة رأس وهو ابلفلسفة، عارف معتزيل فقيه، املريسي الرمحن عبد كرمية  أيب بن غياث بن بشر( هو 5)
هـ. 218مات سنة  .تصانيف لهو  اجلهمية، برأي وقال يوسف، أيب القاضي عن الفقه أخذ. رجاءابإل

 (.2/55(، األعالم)10/199السري)

 (. 1/335التلخيص)يُنظر:  (6)

 (.9/85(، املغين)1/334التلخيص) يُنظر: (7)
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وهذا الباب قد انقض فيه أكثر من ورثهم ومل يستمر على قياس واحد، وفيما حكيناه عنهم 
ليس حيتمل هذا الكتاب بيان ذلك من مذاهبهم واالحتجاج لقول كل ما يدل على ذلك، و 

 قائل وإبطال ما يبطل منها؛ ألنه كتاب إجياز، وقد بينا ذلك يف الكتاب اجلامع.

 وجه آخر يف التنزيل:

ذهب قوم إىل أن كل ذي رحم مبنزلة نسبه بُعد رمحه أو قرب، ويرث البعيد مع القريب إذا  
، (2)وضرار بن صرد (1)عن حممد بن سامل والثوري واحلسن بن صاحل كاان من وجهني، روي ذلك

وعن الثوري: يف خالة وبنت عمة: الثلث والثلثان، وكذلك قال يف بنت خال وعمة: الثلث 
 والثلثان؛ ألهنما من وجهني. 

 فإن كاان من وجه واحد فاألقرب أوىل، مثل: خالة وبنت خال: املال للخالة.

، (3)د السببني حيجب اآلخر عن مجيع املرياث فاألقرب منهما أوىلوقال ضرار: إن كان أح
مثل: بنت بنت بنت وابن أخ من أم: املال البن األخ من األم؛ ألنه أقرب، والبنت حتجب 

 األخ من األم.

فإن ترك بنت بنت بنت إىل عشر درج وبنت أخ ألب: فاملال بينهما نصفني؛ ألهنما مبنزلة 
 بني ال حيجب اآلخر؛ فلذلك ورث البعيد مع القريب.بنت وأخ ألب، وأحد السب

 وال أعلم الثوري وابن صاحل وابن سامل فرّقوا بينهما.

وقيل: يف املسألة األوىل أّن قياس قوهلم أن يكون املال لبنت بنت بنت وإن سفلت دون ابن 
 األخ من األم.

                              
 ( يف أ "وعن الثوري" ولعلها زايدة من الكاتب. 1)

 .263(، التهذيب ص 1/335( يُنظر: التلخيص)2)

 . 263(، التهذيب ص 1/335التلخيص)يُنظر:  (3)
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؛ ألهنا أسبق إىل وعن الثوري يف: بنت بنت بنت وبنت بنت ابن: املال لبنت بنت االبن
 الوارث، ومها من وجه واحد.

وعن حممد بن سامل وضرار يف: بنت بنت بنت إىل عشر درج وبنت بنت ابن: املال بينهما 
على أربعة لبنت بنت بنت وإن سفلت ثالثة أرابع، ولبنت بنت ابن الربع ومها مبنزلة بنت وبنت 

 .(1)وجهنيابن كل واحدة مبنزلة سببها وجعال للبنت وبنت االبن 

 وجعلهما الثوري وجهاً واحداً، وجعل املال ألقرب من يديل ابلوارث منهما.

 يف: بنت بنت وبنت بنت ابن: املال بينهما على أربعة مبنزلة بنت وبنت ابن. (2)وعن الثوري

وكان أبو عبيد يورث القريب دون البعيد، إال أنه قال يف: عمة وأم أيب أم: للعمة الثلثان، 
 األم الثلث.  وألم أيب

وقال يف: أم أيب األم وخالة: املال بينهما على أربعة، ألم أيب األم الربع، وللخالة ثالثة 
 .(3)أرابع. وهذا قول من أمات السبب

وقال يف: أم أيب أم وخال وعمة: للعمة الثلثان، وألم أيب أم سدس الثلث، وللخال ابقي 
 الثلث.

هي من عشرة أسهم، لبنت األخت ستة، وألم أيب وقال يف: بنت أخت وخالة وأم أيب أم: 
 األم سهم، وللخالة ثالثة أسهم.

 فهذه املسائل خالف فيها أصله؛ ألنه ورث فيها أم أيب األم وهي أبعد ممن معها يف املسألة.

 .(2)األم يف هذه املسائل(1)عامة املنزلني ال ترث أم أيب/ (4)[ويف قول]
                              

 (.1/340،341( يُنظر: التلخيص)1)

 (.1/340( يُنظر: التلخيص)2)

 (.1/341( يُنظر: التلخيص)3)

 ( غري واضحة يف أ واملثبت يف ب، ج.4)
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 .(3)اق بن راهويه يف خالة وبنت عمة: املال للخالةوعن أيب عبيد ونعيم بن محاد وإسح

 وعن أيب يوسف أنه نزل وورث القريب مع البعيد كقول الثوري مث رجع عنه.

 

                                                                                       
 .37( هناية اللوحة رقم 1)

 . 261( يُنظر: التهذيب ص 2)

 . 266( يُنظر: السابق ص 3)
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 باب
 (بيان قول أهل العراق)

قال أبو احلسني: كان أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد يورثون ذوي األرحام على ترتيب 
ن كان من ولد امليت وإن سفلوا مث من كان من ولد العصبات فأقرهبم عندهم وأوالهم ابملال م

األبوين أو أحدمها مث ولد أبوي األبوين جيعلون ولد كل أب أو أم أقعد أوىل من ولد أب أو أم 
 .(1)أبعد منه

وكان أبو يوسف وحممد جيعالن كل أب أوىل من أوالده وأوىل ممن يف درجة أوالده ويقدمان 
فيصري على قوهلما ولد األب أو األم األبعد وإن سفلوا أوىل من  عليه ولد كل أب أو أم أقعد منه

 .(2)األب واألم األبعد
وجعل أبو حنيفة أاب األم أوىل من ولد األخوات وبنات اإلخوة، وكذلك جعل كل جد 
وجدة وإن عال أوىل من ولد اإلخوة واألخوات، وجعل ولد البنات وإن سفلوا أوىل من أيب األم، 

عن حممد عن أيب  (3)و يوسف واللؤلؤي وحيىي بن آدم، وكذلك رواه ابن مساعةروى ذلك عنه أب
 .(4)حنيفة

 .(6)عن حممد عن أيب حنيفة أنه جعل أاب األم أوىل من بنت البنت (5)وروى أبو سليمان

                              
 .92(، السراجية ص 30/3، املبسوط )222( يُنظر: التهذيب ص 1)

 (.30/3، املبسوط)51( يُنظر: خمتصر الطحاوي ص 2)

حممد بن مساعة بن عبدهللا بن هالل التميمي، حافظ للحديث ثقة ويل القضاء هلارون الرشيد ببغداد وكان يقول  ( هو3)
 (.6/153(، األعالم)10/646ابلرأي على مذهب أيب حنيفة ومن كتبه )أدب القاضي( . السري)

 .529،530(، ضوء السراج ص 30/3( يُنظر: املبسوط)4)

 عليه عرض، ببغداد واشتهر تفقه ،( جوزجان) من أصله. حنفى فقيه: اجلوزجاىن سليمان أبو سليمان، بن موسى( هو 5)
(. وقد مات بعد الفتاوى نوادر) و و( الصغري السري) منها تصانيف له. فأعفاه اء فاعتذر عن ذلكالقض املأمون
 (.7/323هـ. األعالم)200

 .529،530(، ضوء السراج ص 30/3( املبسوط)6)
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أوالهم من كان ألب وأم، فإن مل ]وقال أبو حنيفة وصاحباه يف األخوال واخلاالت املتفرقني 
أوالهن من   (1)[ب، فإن مل يكن فلمن كان ألم، وكذلك العمات املتفرقاتيكن فلمن كان أل

 .(2)كان ألب وأم مث اليت ألب مث اليت ألم

وقال حممد يف: ثالث بنات أخت وثالث أخوات متفرقات: املال بينهن على مخسة أسهم. 
 رجع عنه وروي عن أيب حنيفة حنوه، وهو املشهور، وهو قول أيب يوسف األول رواه بشر عنه مث

أبو يوسف، فقال: املال لبنت األخت لألب واألم كاخلاالت املتفرقات، روى ذلك حممد عن 
 .(3)أيب يوسف، وكذلك رواه أسد بن عمرو عن أيب حنيفة

وقال حممد يف: ابن أخت وبنت أخ: البن األخت الثلث كأنه أخت، ولبنت األخ الثلثان  
كانوا يف أنفسهم إاناثً، ومن أدىل أبنثى إاناثً وإن كانوا كأهنا أخ، جيعل من يديل بذكر ذكوراً وإن  

يف أنفسهم ذكوراً، مث يقسم املال بينهم للذكر مثل حظ األنثيني، فما أصاب كل فريق قسمه 
بينهم للذكر مثل حظ األنثيني، وكذلك يفعل يف ولد األخوال واخلاالت وسائر ذوي األرحام إذا 

يدلون به جعل املال بينهم للذكر مثل حظ األنثيني، كابن خال  اختلفوا يف أبداهنم واتفقوا فيمن
 .(4)وبنت خال وحنوه

فإن اختلفوا يف اآلابء واألجداد قسمه على األجداد وال يراعي اتفاقهم واختالفهم يف أبداهنم 
إذا كان اآلابء واألجداد خمتلفني، كذلك رواه حممد عن أيب حنيفة، ورواه حيىي بن آدم عن أيب 

، وهو قول أيب يوسف األول، مث رجع عنه أبو يوسف فقسم املال على رؤوسهم للذكر حنيفة
 .(5)مثل حظ األنثيني سواء اختلفوا فيمن يدلون به أم اتفقوا

 وقد أفردان لفروع هذا األصل ابابً.

                              
  ( ليست يف ج.1)

 .568(، ضوء السراج ص 30/19املبسوط )يُنظر:  (2)

 (.30/13، املبسوط)203( يُنظر: خمتصر الطحاوي ص 3)

 .108،109(، السراجية ص 30/13املبسوط )يُنظر:  (4)

 (.6/796(، حاشية بن عابدين)30/15( يُنظر: املبسوط)5)
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واختلفوا يف أخوال األم وخاالهتا وأعمامها وعماهتا وأجدادها وجداهتا الذين يرثون ابلرحم 
 وال األب وخاالته وعماته وجداته وأجداده الذين يرثون ابلرحم.ويف أخ

اجلوزجاين عن حممد واللؤلؤي عن أيب حنيفة أن نصيب األم ثلثاه  (1)[أبو سليمان]فروى 
وثالثة لقرابتها من قبل أمها وثلثا نصيب األب لقرابته من قبل أبيه  (2)[ابنها]لقرابتها من قبل 

خاالت األم وعماهتا كخاالت امليت وعماته، وكذلك  (3)[جبعل]وثالثة لقرابته من قبل أمه 
 .(4)خاالت األب وعماته فيصري نصيب كل واحد من األبوين بني خالته وعمته على ثالثة أسهم

ونصيب  (6)[أمها]يف روايته عنهم نصيب األم لقرابتها من قبل  (5)وجعل عيسى بن أابن
 .(7)األب لقرابته من قبل أبيه

ضهم أقعد كان أوىل من الباقني يف الروايتني معاً، وسيتضح ذلك يف ذكر املسائل فإن كان بع
 إن شاء هللا. –

 

                              
 ( يف ج "أبو يوسف".1)

 ( يف ج "أبيها".2)

 ثبت يف ج .( غري واضحة يف أ وامل3)

 (. 30/23املبسوط)يُنظر:  (4)

 خدم. عفيفاً  احلكم، إبنفاذ سريعاً  كان.  احلنفية فقهاء كبار  من قاض  : موسى أبو صدقة، بن أابن بن عيسى( هو 5)
"  و"  القياس إثبات"  منها كتب،  لهو . هـ221سنة  هبا وتُويف سنني، عشر ابلبصرة القضاء وويل. مدة العباسي املنصور

 (.5/100(، األعالم)10/440السري) ." الرأي اداجته

 ( يف ج "أبيها" .6)

 (.30/23( املبسوط)7)
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 باب 

 (مسائل ولد البنات)

قول اجلمهور من املنزلني وما  (1)[قياس]قال أبو احلسني: وما تفرع من املسائل فهو على 
كران من أصوهلم ما يدل على اطرد قياسهم فيه، ونرتك التفريع على األقاويل الشاذة؛ إذ قد ذ 
 .-إن شاء هللا تعاىل-فروعهم، ونبدأ ابجلواب على قول املنزلني مث نردفه بقول العراقيني 

بنت بنت وثالث بنات بنت أخرى: يف قول املنزلني يقسم املال على ابنيت الصلب نصفني، 
 خرى النصف.مث جيعل نصيب كل بنت لولدها، فيصري لبنت البنت النصف، ولبنات البنت األ

ويف قول أهل العراق يقسم املال بني ولد االبنني أرابعًا لكل واحدة سهم كما يفعل يف 
 .(2)العصبات إذا ترك ابن ابن وثالثة بين ابن آخر يورثوهنم أبنفسهم وال يراعون من يدلون هبم

 فإن ترك ابن بنت معه أخته وبنت بنت أخرى: لبنت البنت النصف، والبن البنت األخرى
النصف بينهما للذكر مثل حظ األنثيني، إال يف قول أيب عبيد ومن اتبعه فإنه جيعله  (3)[مع أخته]

 بينهما نصفني وال يفضل الذكر على أخته. وقيل إن أاب عبيد رجع عنه.

 .(4)ويف قول العراقيني: املال بينهم على أربعة للذكر سهمان ولكل أنثى سهم
                              

 ( ليست يف ج.1)

 (  وصورة ذلك : 2)

 
 ويف قول أهل العراق يف قول املنزلني

2 4 
 1 1 بنت بنت

 3 1 ثالث بنات بنت أخرى
 

 ( ليست يف ج.3)

 (  وصورة ذلك : 4)
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ات بنت أخرى: لولد كل بنت الثلث وهو نصيب ابن بنت وبنت بنت أخرى وثالث بن
 أمهم.

 .(1)ويف قول العراقيني: املال بينهم على ستة للذكر سهمان، ولكل أنثى سهم

بنت بنت وبنت بنت ابن: لبنت بنت النصف، ولبنت بنت ابن السدس وهو نصيب أمها، 
 والباقي رد عليهما.

 .(2)قعد كابن ابن وابن ابن ابنويف قول العراقيني: املال كله لبنت البنت؛ ألهنا أ

 .(3)بنت ابن بنت وبنت بنت ابن: هو لبنت بنت االبن يف قول اجلميع

                                                                                       

 
 ل العراقويف قول أه يف قول املنزلني

4 4 
 2 1 ابن بنت
 1 1 بنت بنت

 1 2 بنت بنت أخرى
 

 (  وصورة ذلك : 1)

 
 ويف قول أهل العراق يف قول املنزلني

3 6 
 2 1 ابن بنت

 1 1 بنت بنت أخرى
 3 1 ثالث بنات بنت أخرى

 

 (  وصورة ذلك : 2)

 
 ويف قول أهل العراق يف قول املنزلني

 1 4تُرد إىل6
 1 3 بنت بنت

 x 1 بنت بنت ابن
 

 (  وصورة ذلك : 3)

 يف قول اجلميع 
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وعلة املنزلني يف ذلك أنك إذا نزلت بنت بنت ابن صارت بنت ابن وهي وارثة، وإذا نزلت 
 بنت ابن بنت صارت ابن بنت وليس بوارث، والسابق إىل الوارث أوىل عندهم.

هنما يف درجة وإحدامها تديل بوارث، ومن أصلهم أهنم إذا استووا يف العدد وعلة العراقيني أ
وكان أبو أحدهم أو أمه أو جده أو جدته واراًث فهو أوىل ممن ساواه يف املنزلة ومل يكن حاله  
كحاله مثل: بنت خال وبنت عم: فبنت العم أوىل، ومثل بنت عمة وبنت عم: هو لبنت العم 

أو ألب، فإن كان أحدهم أقعد فهو أوىل، وإن أدىل األبعد بوارث مثل:  سواء كان العم ألب وأم
 بنت خال وبنت ابن عم: بنت اخلال أوىل؛ ألهنا أقعد.

عن أيب يوسف يف: بنت عم ألب وابن عمة ألب املال بينهما  (1)وروى ابن أيب عمران
 للذكر مثل حظ األنثيني. 

اد ولد عم وعمة من أم، فغلط الراوي ولعل هذا غلط من الراوي، أو يكون أبو يوسف أر 
 فجعله ولد عم وعمة من أب.

؛ ألن جدها وارث وجدة ابن (2)فإن ترك ابن ابن عمة وبنت بنت عم: فهو لبنت بنت عم
 ابن العمة  غري وارثة.

الرازي وأبو  (4)(3)[احلوسي]هذا هو الصحيح فيهم، وكذلك رواه أبو حممد القاسم بن حممد 
                                                                                       

 x بنت ابن بنت

 1 بنت بنت ابن
 

( هو ابن أيب عمران أمحد بن موسى البغدادي شيخ احلنفية يف عصره ، كان حافظًا وفقيهًا تفقه على أصحاب أيب 1)
 (. 13/334هـ. السري)280يوسف . وكانت وفاته سنة

 (  وصورة ذلك : 2)

  قول اجلميعيف 
 x ابن ابن عمة

 1 بنت بنت عم
 

 ( ليست واضحة يف أ واملثبت يف ج.3)

 ( مل أقف على ترمجة له.4)
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 .(1)منصور السمرقندي

وقد غلط بعض املتأخرين فروى عنهم أهنم إذا استووا يف منزلة وكان جد أحدهم واراًث فهم 
 أمه واراثً فقط. (2)يف املرياث سواء، وإمنا يقدم من كان أبوه أو/

؛ ألنك إذا (3)ابن ابن بنت بنت وابن ابن بنت ابن: هو البن ابن بنت ابن يف قول اجلميع
 ا نزلت ابن ابن بنت بنت درجتني صار بنت بنت وليست بوارثة.نزلته درجتني صار واراثً وإذ

 مسائل من هذا الباب:

بنت أخت وابنا أخت أخرى: لولد كل أخت النصف وهو نصيب أمهم ويف القرابة املال 
 .(4)بينهم على مخسة للذكر مثل حظ األنثيني

األخت ابن أخت ألب وأم وابن أخت ألب: البن األخت لألب واألم النصف، والبن 
لألب السدس، والباقي رد عليهما، وهذا أيضًا قول حممد وهو إحدى الروايتني عن أيب حنيفة 

 وهو قول أيب يوسف األول.

                              
 وهو. الفروع يف"  الفقهاء حتفة"  كتبه  من. مسرقند أهل من. حنفي فقيه: منصور أبو السمرقندي، أمحد بن حممد( هو 1)

 (.5/318. األعالم) الكاشاين مسعود بن بكر أيب شيخ

 .38(  هناية اللوحة رقم 2)

 (  وصورة ذلك : 3)

 يف قول اجلميع 
 x ابن ابن بنت بنت

 1 وابن ابن بنت ابن
 

 (  وصورة ذلك : 4)

 
 ويف قول أهل العراق يف قول املنزلني

2 5 
 1 1 بنت أخت

 4 1 وابنا أخت أخرى
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ويف قول أيب يوسف األخري: املال البن األخت لألب واألم وهو إحدى الروايتني عن أيب 
 .(1)حنيفة

ت لألب ثالثة أرابع ابن أخت ألب معه أخته وابن أخت ألم معه أخته: لولدي األخ
 بينهما للذكر مثل حظ األنثيني، ولولدي األخت لألم الربع بينهما نصفني.

ويف قول حممد روايته عن أيب حنيفة ويف قول أيب يوسف األول: لولدي األخت لألب 
الثلثني بينهما للذكر مثل حظ األنثيني كأهنما أختان ألب، ولولدي األخت لألم الثلث بينهما 

من يديل أبخت أخوان وإن كانوا يف أنفسهم ذكوراً وعدد  (2)[جبعل]أهنما أختان ألم نصفني، وك
 اإلخوة واألخوات إذا اجتمعوا. (3)[تقسم]من يديل أبخ أخوه مث يقسم املال بينهم كما 

 .(4)ويف قول أيب يوسف األخري وإحدى الروايتني عن أيب حنيفة: املال لولدي األخت
                              

 (  وصورة ذلك : 1)

 
 ويف قول أيب يوسف األول  يف القول

 1 4رد إىل تُ  6
 1 3 ابن أخت ألب وأم

 x 1 ابن أخت ألب
 

 ( يف ج "فجعل".2)

 ( يف ج "يقسم".3)

 (  وصورة ذلك : 4)

 يف قول أيب يوسف األخري ويف قول أهل العراق يف قول املنزلني 
 4 3 1 

للذكر مثل حظ  3 ابن أخت ألب
 األنثيني

للذكر مثل حظ  2
 األنثيني

1 
 بنت أخت ألب

 ت ألمابن أخ
 بنت أخت ألم x بينهما نصفني 1 بينهما نصفني 1
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قات: هي من مخسة البين األخت لألم سهم، ستة بين ثالث أخوات متفر 
 األخت لألب سهم، والبنيت األخت لألب واألم ثالثة أسهم.(1)[والبنيت]

ويف قول حممد: البين األخت لألم الثلث كأهنما أختان ألم، والبين األخت لألب واألم 
 الثلثان.

 .(2)ويف قول أيب يوسف األخري هو البين األخت لألب واألم

ألب وأم وابن أخت ألم معه أخته: املال البن األخت لألم وأخته نصفني يف  ابن ابن أخت
قول اجلميع؛ ألهنما أسبق إىل الوارث ومها أقعد على قول أهل العراق واحلكم يف ولد ولد 

 .(3)األخوات كاحلكم يف ولد األخوات

 مسائل من هذا الباب:

                                                                                       
 

 ( يف ج "البين".1)

 (  وصورة ذلك : 2)

 قول أيب يوسف األخري ويف قول أهل العراق يف قول املنزلني 
 5 2 1 

 1 2 3 ابنا أخت شقيقة

 x X 1 ابنا أخت ألب

 X 1 1 ابنا أخت ألم

 

 (  وصورة ذلك : 3)

 يف قول اجلميع 
 x ن ابن أخت ألب وأماب

 1 ابن أخت ألم

 1 بنت أخت ألم
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 ب أبيه.ابنتا أخ ومخس بنات أخ آخر: لولد كل أخ النصف وهو نصي

 .(1)ويف قول العراقيني: املال بينهم على سبعة لكل واحد سهم كأهنن ولد أخ واحد

ثالث بنات ثالثة إخوة متفرقني: لبنت األخ من األم السدس، والباقي لبنت األخ من 
 األب واألم، وهو قول حممد وقول أيب يوسف األول وإحدى الروايتني عن أيب حنيفة.

 .(2)ول أيب يوسف األخري: املال كله لبنت األخ لألب واألموالرواية األخرى عنه وق

 ابنا أخ من أم وبنت أخ ألب: البين األخ من األم السدس، والباقي لبنت أخ ألب.

 ويف قول حممد البين األخ لألم الثلث، والباقي لبنت األخ لألب.

 .(3)ويف قول أيب يوسف األخري: املال كله لبنت األخ لألب
                              

 (  وصورة ذلك : 1)

 
 ويف قول أهل العراق يف قول املنزلني

2 7 
 2 1 ابنتا أخ

 5 1 مخس بنات أخ آخر
 

 (  وصورة ذلك : 2)

 
 يف الرواية الثانية أليب حنيفة يف القول األول

6 1 
 1 5 بنت أخ شقيق
 x x بنت أخ ألب

 x 1 أخ ألم بنت

 

 (  وصورة ذلك : 3)

 
 يف قول أيب يوسف األخري ويف قول حممد يف قول املنزلني

6 3 1 

 x 1 1 ابنا أخ من أم
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وابنا أخت ألم وبنت أخ ألب: لبنت األخ لألم السدس، والبين األخت بنت أخ من أم 
 لألم السدس، والباقي لبنت األخ ألب.

ويف قول حممد: لولد األخ واألخت من األم الثلث بينهم أثالاًث لكل واحد سهم، والباقي 
 لبنت أخ ألب.

 .(1)ويف قول أيب يوسف األخري: املال كله لبنت أخ ألب

وابن بنت أخ ألب وأم وبنت ابن أخ ألب: املال لبنت ابن األخ لألب يف  ابن ابن أخ ألم
 .(2)قول اجلميع؛ ألن أابها وارث

                                                                                       

 1 2 5 بنت أخ ألب

 

 (  وصورة ذلك : 1)

 
 ويف قول أيب يوسف األخري ويف قول حممد يف قول املنزلني

6 9 1 
 x 1 1 بنت أخ من أم

 x 2 1 وابنا أخت ألم

 1 6 4 وبنت أخ ألب

 

 (  وصورة ذلك : 2)

 يف قول اجلميع 
 x ابن ابن أخ ألم

 x وابن بنت أخ ألب وأم

 1 وبنت ابن أخ ألب
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بنت أخ من أم وبنت ابن أخ ألب: لبنت أخ من أم السدس، والباقي لبنت ابن أخ ألب: 
 .(2)من أم؛ ألهنا أقعد (1)[لبنت أخ]ويف القرابة املال 

 

                              
 ( يف ج "لبنت ابن األخ".1)  

 (  وصورة ذلك : 2)

 
 ويف قول أهل العراق يف قول املنزلني

6 1 
 1 1 بنت أخ من أم

 x 5 بنت ابن أخ ألب
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 باب
 (اإلخوة مع بنات (1)[اإلخوة]ولد )

ابنتا أخ ألب وأم وابن أخت ألب وأم: هي من ثالثة أسهم، البنيت األخ سهمان نصيب 
 أبيهما، والبن األخت سهم نصيب أمه.

ويف قول حممد هي من مخسة أسهم: البنيت األخ أربعة كأهنما أخوان والبن األخت سهم  
 كأنه أخت.

على  (2)[تقسمه]همان، ويف قول أيب يوسف: البن األخت سهمان، والبنيت األخ س
 .(3)رؤوسهم للذكر مثل حظ األنثيني، وال يراعى أدلوا بذكر أو أنثى

 ابنا أخت ألب وأم وابنة أخ ألب: البين األخت النصف، والباقي لبنت األخ لألب.
 ويف قول حممد: البين األخت الثلثان، والباقي لبنت األخ لألب.

 .(4)ب واألمويف قول أيب يوسف: املال البين األخت لأل
                              

 األخوات".( يف ب ، ج "1)
 ( يف ج "يقسم".2)

 (  وصورة ذلك : 3)

 
 يف قول أيب يوسف األخري يف قول حممد يف قول املنزلني

3 5 4 
 2 4 2 ابنتا أخ ألب وأم

 2 1 1 وابن أخت ألب وأم
 

 (  وصورة ذلك : 4)

 
 يف قول أيب يوسف األخري يف قول حممد يف قول املنزلني

2 3 1 
 1 2 1 ابنا أخت ألب وأم

 x 1 1 ابنة أخ ألب
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ابن أخت ألب وأم معه أخته وابنا أخت ألب وبنت أخ ألب: هي من ستة، لولد األخت 
 لألب واألم ثالثة، ولبنت األخ لألب سهمان، والبين األخت لألب سهم.

ويف قول حممد: لولد األخت لألب واألم الثلثان، والبين األخت لألب نصف الباقي،  
 .(1)نصف الباقي وهو الربعكأهنما أختان ألب، ولبنت األخ ال

 .(2)بنت ابن أخت ألب وأم وبنت ابن أخ ألب: املال لبنت ابن أخ ألب يف قول اجلميع

بنت بنت ابن أخ ألب وبنت بنت ابن أخت ألب وأم: املال لبنت بنت ابن أخ ألب يف 
 .(3)قول اجلميع؛ ألن جدها وارث

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

 يف قول حممد يف قول املنزلني 
 6 6 

 ابن أخت ألب وأم
3 4 

 بنت أخت ألب وأم

 1 1 ابنا أخت ألب

 1 2 بنت أخ ألب
 

 (  وصورة ذلك : 2)

 يف قول اجلميع 
 x بنت ابن أخت ألب وأم

 1 بنت ابن أخ ألب
 

 (  وصورة ذلك : 3)

 ميعيف قول اجل 
 1 بنت بنت ابن أخ ألب
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ن ابن أخ ألب؛ ألهنا تديل ابن ابن أخت ألم وبنت ابن ابن أخ ألب: املال لبنت اب
 .(1)بوارث

 .(2)ويف القرابة هو البن ابن األخت لألم؛ ألنه أقعد

ألم السدس،  (3)[أخت]ثالث بنات ثالث أخوات متفرقات وبنت ابن أخ ألب: لبنت 
 ألب السدس، والباقي لبنت ابن األخ. (4)[أخت]ولبنت أخت ألب وأم النصف، ولبنت 

 األخوات على مخسة أسهم.ويف قول حممد: هو بني بنات 

 .(5)ويف قول أيب يوسف: هو لبنت األخت لألب واألم

                                                                                       
بنت بنت ابن أخت ألب 

 x وأم

 

 (  وصورة ذلك : 1)
 يف قول اجلميع 

 x ابن ابن أخت ألم

 1 بنت ابن ابن أخ ألب
 

 (  وصورة ذلك : 2)

 يف القرابة يف قول املنزلني 
 x 1 ابن ابن أخت ألم

 x 1 وبنت ابن ابن أخ ألب
 

 ( يف ج "األخت".3)

 خت".( يف ج "األ4)

 (  وصورة ذلك : 5)

 
 يف قول أيب يوسف األخري يف قول حممد يف قول املنزلني

6 5 1 
 1 3 3 بنت أخ ألب وأم

 x 1 1 بنت أخ ألب

 x 1 1 بنت أخ ألم
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 باب 

 (العمات واخلاالت)

 .(1)خالة من أم وعمة من أب وأم: للخالة الثلث، والباقي للعمة يف قول اجلميع

 .(2)وكذلك إن كانت اخلالة من أب

 .(3)قول اجلميعخالة من أب وأم وعمة من أم: للخالة الثلث والباقي للعمة يف 

وكذلك لو كانت العمة ألب، وهذا هو املشهور من قول العراقيني ال يقدمون ألب وأم من 
على من كانت من أب أو أم من العمات،  (4)[من اخلاالت]اخلاالت على من كان ألب أو ألم 

وال من كان ألب وأم من العمات على من كان ألب أو أم من اخلاالت، روى ذلك أبو سليمان 
                                                                                       

 x x 1 بنت ابن أخ ألب

 

 (. 30/20، املبسوط)241( التهذيب 1)

 (  وصورة ذلك : 2)

 يف قول اجلميع 
 1 خالة من أم

 2 وأم عمة من أب
 

 (  وصورة ذلك : 3)

 يف قول اجلميع 
 1 خالة من أب وأم

 2 وعمة من أم
 

 ( ليست يف ج.4)
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 عن حممد، وهو الصحيح عن أيب يوسف.

وعن ابن مساعة قال: مسعت أاب يوسف يقول: إذا كانت خالة ألب وأم وعمة ألب وأم: 
فالثلث والثلثان، فإن كانت إحدامها ألب وأم واألخرى ألب أو ألم، فاليت ألب وأم أقرب وهلا 

 .(1)املال كله، وإذا مل يكن إحدامها أقرب من األخرى فالثلث والثلثان

ثالث خاالت متفرقات وثالث عمات متفرقات: الثلث بني اخلاالت على مخسة، والثلثان 
 (2)[نزهلا أابً ]بني العمات على مخسة؛ ألهنن أخوات األب، فكأهنن ورثن األب، هذا قول من 

فإنه جيعل الثلثني للعمة لألب واألم وينزهلن مبنزلة األعمام املتفرقني  (3)[عماً ]وأما من نزهلا 
منزلة عم ألب وأم مث جعلوا نصيب العم بني  (4)وفيه نظر ونزل قوم العمات املتفرقات/

أخواته على مخسة كأهنن ورثته وفيه نظر أيضاً؛ ألنه يوجب إسقاط العمة من األم مع بنت 
 العمة لألب واألم.

 .(5)ويف قول أهل العراق: الثلث للخالة لألب واألم والثلثان للعمة لألب واألم

                              
 (. 30/19، املبسوط)240( التهذيب ص 1)

 ( غري واضحة يف أ واملثبت يف ج.2)

 ( غري واضحة يف أ واملثبت يف ج.3)

 .39( هناية اللوحة رقم 4)

 (  وصورة ذلك : 5)

 قول العراقينييف  يف قول املنزلني 
 3==15 3 

 خالة ألب وأم
1/3 

3 1 
 x 1 خالة ألب

 x 1 خالة ألم

 عمة ألب وأم
2/3 

6 2 

 x 2 عمة ألب
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ألب وخالتان ألب وأم وخال ألب معه أخته: للعمة الثلثان، وللخالتني لألب واألم عمة 
 ثلثا الثلث، وابقي الثلث للخال واخلالة لألب.

 ويف قول أهل العراق: للخالتني الثلث، والباقي للعمة.
 .(1)ويف رواية ابن مساعة عن أيب يوسف: املال كله للخالتني لألب واألم

أم معه أخته وخالة من أم وخالة من أب: هي من ستة وثالثني عمتان من أب وعم من 
سهماً، للخالة من األم ربع الثلث ثالثة أسهم، وللخالة من األب ثالثة أرابعه تسعة أسهم، 
وللعمتني من األب ثلثا الثلثني ستة عشر سهماً، وللعم من األم وأخته ثلث الثلثني مثانية أسهم 

 بينهما نصفني.
 عماً جعل الثلثني كله للعمتني لألب، وفيه نظر.ومن نزل العمة 

 .(2)ويف القرابة: للخالة لألب الثلث، وللعمتني لألب الثلثان

                                                                                       
 x 2 عمة ألم

 

 (  وصورة ذلك : 1)

 يف قول أيب يوسف يف قول أهل العراق يف قول املنزلني األول 
 3==9 3 1 

 x 2 6 عمة ألب
 1 1 2 خالتان ألب وأم

 بخال أل
1 

x x 

 x x خالة ألب
 

 (  وصورة ذلك : 2)

 يف قول أهل القرابة يف قول املنزلني األول 
 36 3 

 2 16 عمتان من أب
 x 4 عم من أم
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خال وخالة من أم وخال وخالة من أب وعمة من أب وأم وعمة من أب: هي من أربعة 
ال ومخسني سهماً، للخال واخلالة من األم ثلث الثلث ستة أسهم بينهما نصفني، وللخالة واخل

من األب ابقي الثلث اثنا عشر سهماً للذكر مثانية ولألنثى أربعة، وللعمة لألب واألم ثالثة أرابع 
 الثلثني سبعة وعشرون سهماً، وللعمة من األب ربع الثلثني تسعة أسهم.

 ومن نزل العمة عماً جعل الثلثني كله للعمة لألب واألم.
 من األب الثلث.ويف القرابة: للعمة الثلثان، وللخال واخلالة 

 .(1)ويف رواية ابن مساعة عن أيب يوسف: املال كله للعمة لألب واألم
خال وخالة من أم وبنت عم ألب وأم: للخال واخلالة الثلث بينهما نصفني، والباقي لبنت 

 العم.
ألهنمــــــا ]ويف القرابــــــة: املــــــال كلــــــه للخــــــال واخلالــــــة مــــــن األم، للــــــذكر مثــــــل حــــــظ األنثيــــــني؛ 

إال ولــــد اإلخـــــوة واألخـــــوات مـــــن األم فـــــإهنم يورثـــــوهنم  (2)[مثـــــل حـــــظ األنثيـــــنييورثــــون كـــــل ذكـــــر 
 .(3)ابلسوية

                                                                                       
 x 4 عمة من أم

 x 3 خالة من أم

 1 9 خالة من أب
 

 (  وصورة ذلك : 1)

 يف قول أيب يوسف يف قول أهل العراق يف قول املنزلني األول 
 3==54 3==6 1 

 x x 3 خال من أم
 x x 3 خالة من أم

 x 1 8 خال من أب

 x 1 4 خالة من أب

 1 4 27 عمة من أب وأم
 x x 9 عمة من أب

 

 ( ليست يف ج.2)

 (  وصورة ذلك : 3)

 يف قول أهل القرابة يف قول املنزلني األول 
 3==6 3 
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 عم من أم معه أخته وابن خال ألب وأم: املال للعم والعمة لألم نصفني.

 .(1)ويف القرابة بينهما للذكر مثل حظ األنثيني

 (2)[إىل الوارث]خالة من أم وبنت عمة ألب وأم: هو للخالة يف قول اجلميع؛ ألهنا أسبق 
 .(3)وأقعد

 عمة وبنت عم: من نزل العمة أابً فاملال هلا، وكذلك قول من ذكرها.

 ومن نزهلا عماً فاملال بينهما نصفني. 

 .(4)ويف القرابة هو للعمة؛ ألهنا أقعد
                                                                                       

 2 1 خال من أم
 1 1 خالة من أم

 x 4 بنت عم ألب وأم
 
 (  وصورة ذلك : 1)

 يف القرابة يف قول املنزلني 
 2 1 عم من أم
 1 1 عمة من أم

 x x ابن خال ألب وأم
 

 ( ليست يف ج.2)

 (  وصورة ذلك : 3)

 يف قول اجلميع 
 1 خالة من أم

 x بنت عمة ألب وأم
 

 (  وصورة ذلك : 4)

 يف القرابة من نزل العمة عماً  من نزل العمة أابً  
 1 1 1 عمة

 x 1 x بنت عم
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 باب 
 (ولد األخوال واخلاالت مع ولد األعمام والعمات)

عم من أب وابن عمة من أب: املال  بنت عمة من أب وأم وبنت خال من أب وأم وبنت
 .(1)لبنت العم من أب يف قول اجلميع

العمة الثلث يف قياس قول عبد هللا.  (2)[والبنة]وذُكر أن سفيان قال: لبنت العم الثلثان، 
 وهذا غلط؛ ألن بنت العم تديل بوارث وهو العم وبنت العمة تديل ابلعمة وليست بوارثة.

 وسف يف هذه املسألة قبل هذا املوضع.وقد ذكران ما روي عن أيب ي
بنت ابن خال ألب وأم وبنت ابن عمة ألب وأم وبنت بنت عم ألب: املال لبنت بنت 

 .(3)العم يف قول اجلميع؛ ألهنا أقرب إىل الوارث

                                                                                       
 

 (  وصورة ذلك : 1)
 يف قول اجلميع 

 x بنت عمة من أب وأم

 x بنت خال من أب وأم

 1 بنت عم من أب
 x ابن عمة من أب

 

 ( يف أ ، ب "ابن" واملثبت يف ج، ولعله الصحيح للكالم الذي بعده.2)

 (  وصورة ذلك : 3)
 يف قول اجلميع 

 x بنت ابن خال ألب وأم

 x عمة ألب وأم بنت ابن
 1 بنت بنت عم ألب
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بنت ابن عم ألب وأم وابن ابن خال ألب وأم وبنت عمة ألب وابن خال ألب: املال 
 رث.لبنت ابن العم؛ ألهنا تديل بوا

 .(2()1)ويف القرابة: البن اخلال من األب الثلث ولبنت العمة من األب الثلثان؛ ألهنا أقعد/

 بنت عمة من أم وبنت ابن عم من أب وأم وبنت خال من أب: املال لبنت ابن العم.

 .(3)ويف القرابة لبنت اخلال الثلث، ولبنت العمة الثلثان

عمات متفرقات: الثلث بني بنات  ثالث بنات خاالت متفرقات وثالث بنات ثالث
 اخلاالت على مخسة، والثلثان بني بنات العمات على مخسة.

                                                                                       
 
 (  وصورة ذلك : 1)

 ويف القرابة يف قول املنزلني 
 x 1 بنت ابن عم ألب وأم

 x x ابن ابن خال ألب وأم

 x 2 بنت عمة ألب

 x 1 ابن خال ألب

 

ب" وأظن ذلك اختالف يف الرتتيب حيث كتب يف أ "موضوع احلج 42، و41، ويف اللوحتني  40( هناية اللوحة رقم 2)
ويؤيد ذلك مايف ب و  - 43، أتيت اللوحة رقم 40أن بعد اللوحة رقم  -خطأ يف التصوير، والرتتيب املعترب الذي أثبته 

 ج .

 (  وصورة ذلك : 3)
 ويف القرابة يف قول املنزلني 

 x 2 بنت عمة من أم

 x 1 بنت ابن عم من أب وأم

 x 1 بنت خال من أب
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 رها جعل الثلثني كله لبنت العمة لألب واألم.ومن نزل العمة عما أو ذكّ 

 .(2)لبنت العمة لألب واألم (1)[والثلثان]ويف القرابة الثلث لبنت اخلالة لألب واألم، 

مخس بنات خالة من أم وبنت عم من أم وابنا عمة من أم: لولد ابن خال من أم معه أخته و 
، ولبنت العم نصف (3)[بينهما نصفني، ولولد اخلالة نصف الثلث]اخلال من األم نصف الثلث 

 الثلثني، والبن العمة نصف الثلثني، لكل فريق نصيب من يديل به.

ر مثل حظ األنثيني، ويف قول أيب يوسف: الثلث بني ولد اخلال واخلالة من األم للذك
 والثلثان بني ولد العم والعمة من األم كذلك.

ويف قول حممد: يقسم الثلث بني ولد اخلال واخلالة على سبعة وعشرين سهماً أربعة أتساعه 
وهو اثنا عشر سهماً بني ابن اخلال وأخته للذكر مثانية ولألنثى أربعة، ولبنات اخلالة مخسة أتساع 

؛ ألنه جيعل ولدي اخلال كخالني؛ ألهنما يُدليان بذكر فيكون هلما أربعة الثلث مخسة عشر سهماً 
أسهم، ولبنات اخلالة مخسة أسهم؛ ألهنن يدلني أبنثى فكأهنم ذكران ومخس إانث فيكون الثلث 
بينهم على تسعة أسهم، لولدي اخلال أربعة أتساعه بينهما للذكر مثل حظ األنثيني، وجيعل 

                              
 واملثبت يف ج.( يف أ "الثلثني" 1)

 (  وصورة ذلك : 2)
 يف القرابة يف القول الثاين يف قول املنزلني 
 15 15 3 

 1 3 3 بنت خالة ألب وأم

 x 1 1 بنت خالة ألب

 x 1 1 بنت خالة ألم

 2 10 6 بنت عمة ألب وأم
 x x 2 بنت عمة ألب

 x x 2 بنت عمة ألم
 

 ( ليست يف ج.3)
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ابين العمة على أربعة أسهم، لبنت العم سهمان؛ ألهنا تديل بذكر والبين الثلثني بني بنت العم و 
 .(1)العمة سهمان؛ ألهنما يدليان أبنثى فكأهنما ابنتان

ابن خال من أم وبنت خالة من أب وبنت عمة ألب وأم: البن اخلال ربع الثلث، ولبنت 
 اخلالة من األب ثالثة أرابع الثلث، ولبنت العمة الثلثان.

 قرابة لبنت اخلالة من األب الثلث، والباقي لبنت العمة.ويف ال

 .(2)ويف رواية ابن مساعة عن أيب يوسف: املال كله لبنت العمة

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

 يف قول حممد يف قول أيب يوسف جلميعيف قول ا 
 ربع الثلث ابن خال من أم

الثلث للذكر مثل 
 حظ األنثيني

8 16 

 8 4 ربع الثلث بنت خال من أم
 10//30 15 نصف الثلث مخس بنات خالة من أم

الثلثان للذكر مثل  نصف الثلثني بنت عم من أم
 حظ األنثيني

27 54 
 27//54 27 نصف الثلثني ابنا عمة من أم

 

 (  وصورة ذلك : 2)
 يف قول أيب يوسف يف القرابة يف قول املنزلني 

 x x ربع الثلث ابن خال من أم

 x 1 ثالثة أرابع الثلث بنت خالة من أب

 1 2 الثلثان بنت عمة ألب وأم
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 باب 

 (خاالت األم وعماتها وخاالت األب وعماته)

خالة أم وخالة أب: خالة األم مبنزلة أم األم وخالة األب مبنزلة أم األب فصارات جدتني، 
 فني.فاملال بينهما نص

 .(1)ويف القرابة خلالة األم الثلث، وخلالة األب الثلثان

عمة أم وعمة أب: املال لعمة أب؛ ألهنا مبنزلة أيب األب وهو وارث، وعمة األم مبنزلة أيب 
 األم وليس بوارث.

 .(2)ويف القرابة لعمة األم الثلث، ولعمة األب الثلثان

زلة أم األم، والباقي لعمة أب؛ ألهنا مبنزلة خالة أم وعمة أب: خلالة األم السدس؛ ألهنا مبن
 أيب أب.

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

 يف القرابة يف قول املنزلني 
 2 3 

 1 1 خالة أم

 2 1 وخالة أب

 

 وصورة ذلك :  ( 2)
 يف قول أيب يوسف يف القرابة يف قول املنزلني 
 1 1 3 
 x x 1 عمة أم
 2 1 1 عمة أب
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 .(1)ويف القرابة خلالة أم الثلث، ولعمة أب الثلثان

عم أم وعمة أم من األم وخال أب من أب: املال خلال األب؛ ألنه مبنزلة أم األب وهي 
 وارثة، وسقط عم األم وعمتها؛ ألهنما مبنزلة أيب األم وليس بوارث.

 .(2)األم وعمتها الثلث بينهما للذكر مثل حظ األنثيني، وخلال األب الثلثان ويف القرابة لعم

خالة أم وعم أم وعمة أم وخالة أب وعمة أب: السدس خلالة أم وخالة أب نصفني، 
 .(3)[أب]والباقي لعمة 

ثلث الثلث، ولعمها وعمتها  (4)[أم]ويف رواية اللؤلؤي وأيب سليمان عن أهل العراق: خلالة 
حيىي بن آدم عنهم،  (6)ثلث الثلثني، ولعمته ثلثا الثلثني، وكذلك رواه/(5)[أب]لثلث، وخلالة ثلثا ا

إال أنه قال يف عم أم وعمة أم: املال لعمها دون عمتها يف قوهلم، وليس هذا قياس قوهلم، ولعله 
 غلٌط من الكاتب.

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

 يف القرابة يف قول املنزلني 
 الثلث السدس خالة أم

 الثلثان الباقي وعمة أب
 

 (  وصورة ذلك : 2)
 يف القرابة يف قول املنزلني 
للذكر مثل  الثلث بينهما x عم أم

 x عمة أم من األم حظ األنثيني

 الثلثان 1 خال أب من أب
 

 ( يف ج "األب".3)

 ( يف ج "األم".4)

 ( يف ج "األب".5)

 .43( هناية اللوحة رقم 6)
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 .(2)ثانالثل(1)[أب]ويف رواية عيسى بن أابن: لعم األم وعمتها الثلث، ولعمة 

السدس، والباقي (3)[أم]عم أم وعمة أم من أم وخالة أم من أب وعمة أب من أب: خلالة 
 .(4)[أب]لعمة 

ويف القرابة رواية اللؤلؤي وأيب سليمان خالة أم ثلث الثلث، ولعمها وعمتها ثلثا الثلث، 
 ثلثا املال.(5)[أب]ولعمة 

 .(7)الثلثان(6)[أب]لعمة ويف رواية عيسى بن أابن: الثلث لعم األم وعمتها، و 

ثالث خاالت وثالث عمات أب كلهن متفرقات وثالث عمات وثالثة أعمام وثالث 
خاالت أم كلهم متفرقون: نصف السدس بني خاالت األم على مخسة ونصف سدس بني 

 خاالت األب على مخسة، والباقي بني عمات األب على مخسة.

                              
 ( يف ج "األب".1)

 (  وصورة ذلك : 2)
 يف رواية عيسى يف القرابة يف قول املنزلني 

 x ثلث الثلث نصف السدس خالة أم

 x عمة أم الثلث ثلثا الثلث x أمعم 

 x ثلث الثلثني نصف السدس خالة أب

 الثلثان ثلثا الثلثني الباقي عمة أب
 

 ( يف ج "األم".3)

 ( يف ج "األب".4)

 ( يف ج "األب".5)

 ( يف ج "األب".6)

 (  وصورة ذلك : 7)
 يف قول أيب يوسف يف القرابة يف قول املنزلني 
  عمة أم من أم ثلثال ثلثا الثلث  عم أم

 x ثلث الثلث السدس خالة أم من أب
 الثلثان ثلثا املال الباقي عمة أب من أب
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 ن األب واألم، وتصح من ستني سهماً.ومن نزل العمة عماً جعل الباقي لعمة األب م

ويف القرابة ثلث الثلث خلالة األم من األب واألم وثلثاه لعمها وعمتها من األب واألم، 
 وثلث الثلثني خلالة األب من األب واألم، وثلثاه لعمته من األب واألم.

ألب من ويف رواية عيسى بن أابن: الثلث لعم األم وعمتها لألب واألم، والثلثان لعمة ا
 .(1)األب واألم

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

 يف قول املنزلني 
من نزل 
 العمة عماً 

 يف رواية عيسى يف القرابة

 خالة أب ألب وأم
نصف السدس بينهن 

 على مخسة

نصف 
السدس 

بينهن على 
 مخسة

 X ثلث الثلثني
 X X خالة أب من أب

 X X خالة أب من أم

 عمة أب من أب وأم
الباقي هلن على 

 مخسة

 الثلثان ثلثا الثلثني الباقي
 x X X عمة أب من أب
 x X X عمة أب من أم
 ثلث الثلث ثلث الثلث x x عمة أم ألب وأم

 x x X X عمة أم ألب

 x x X X عمة أم ألم

 ثلثا الثلث لثثلثا الث x x عم أم ألب وأم
 x x x x عم أم ألب

 x X X X عم أم ألم
 خالة أم ألب وأم

نصف السدس بينهن 
 على مخسة

نصف 
السدس 

بينهن على 
 مخسة

 X ثلث الثلث
 X X خالة أم ألب

 X X خالة أم ألم
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 .(1)بنت خال أم وبنت عم أب: املال لبنت عم أب يف قول اجلميع؛ ألهنا تديل بوارث

ابن عم أم معه أخته وبنت خال أم وابن خال أب معه أخته وبنت ابن عم أب: املال لبنت 
 ابن عم أب.

ال األب ثلثا ويف القرابة لبنت خال أم ثلث الثلث، والبن عمها مع أخته ثلثاه، ولولد خ
 املال.

 .(2)ويف رواية عيسى: الثلث لولد عم أم، والثلثان لولد خال أب

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

 يف قول اجلميع 
 x بنت خال أم
 1 بنت عم أب

 

 (  وصورة ذلك : 2)
 يف رواية عيسى يف القرابة ول املنزلنييف ق 

 x ابن عم أم
 الثلث ثلثا الثلث

 x بنت عم أم

 x ثلث الثلث x بنت خال أم
 x ابن خال أب

 الثلثان ثلثا املال
 x بنت خال أب

 x x 1 بنت ابن عم أب
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 باب 
 (األجداد واجلدات الذين يرثون برحم)

 أبو أيب أم وأبو أم أب: قال املنزلون: املال أليب أم أب. 

 .(1)ويف القرابة: أليب أيب أم الثلث، وأليب أم أب الثلثان

 ال بينهما نصفني؛ ألهنما مبنزلة أم أم وأم أب.أبو أم أم وأبو أم أب: امل

 .(2)ويف القرابة: أليب أم أم الثلث، وأليب أم أب الثلثان

 جدا أب أم وأبو أم أب: املال بني أيب أم أم وأيب أم أب نصفني.

ويف القرابة: رواية اللؤلؤي وأيب سليمان عن حممد وحيىي بن آدم: أليب أم أم ثلث الثلث، 
 ثلثا الثلث، وأليب أم أب الثلثان. وأليب أيب أم

 ويف رواية عيسى بن أابن: أليب أيب أم الثلث، وأليب أم أب الثلثان.

                              
 ( وصورة ذلك: 1)

 
 يف القرابة يف قول املنزلني

1 3 
 1  أبو أيب أم

 2 1 أبو أم أب
 

 (  وصورة ذلك : 2)

 
 يف القرابة يف قول املنزلني

2 3 
 1 1 أبو أم أم

 2 1 أبو أم أب
 



 اإلجياز يف الفرائض 

 
333 

وقال ابن أيب عمران: ينبغي أن يكون املال كله أليب أيب أم يف قول أصحابنا؛ ألن األم ترثه 
 .(1)وهو يرثها

يب األم مع عم أم األب، قال أبو احلسني: هذا غلٌط على أهل العراق؛ ألهنم يورثون عم أ
 .(2)[معاً وينفرد أحد اجلدين ابملال]ومها أخوا اجلدين، فكيف يرث أخوامها 

 جدا أم أم وجدا أم أب: املال أليب أم أم األم وأيب أم أم األب نصفني.

ويف القرابة: الثلث بني جدي أم األم، ثلثاه للذي من قبل األب وثلثه للذي من قبل األم، 
 جدي أم األب كذلك. والثلثان بني

 .(5()4)[أب]، والثلثان أليب أيب أم (3)[أم]ويف رواية عيسى: الثلث أليب أيب أم 

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

 يف قول ابن عمران يف رواية عيسى يف القرابة يف قول املنزلني 
 1 الثلث ثلثا الثلث x أبو أب أم
 x x ثلث الثلث 1 أبو أم أم

 x الثلثان الثلثان 1 أبو أم أب
 

 ( يف ب "دوهنما".2)

 ( يف ج "األم".3)

 ( يف ج "األب".4)

 (  وصورة ذلك : 5)
 يف رواية عيسى يف القرابة يف قول املنزلني 

 x ثلث الثلث 1 أبو أم أم األم
 الثلث ثلثا الثلث x أبو أب أم األم

 الثلثان ثلثا الثلثني x أبو أب أم األب
 x ثلث الثلثني 1 أبو أم أم أب
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 جدا أم أم وجدا أيب أم وجدا أم أب: املال أليب أم أم األم وأيب أم أم األب نصفني.

ويف القرابة: ثلث الثلث بني جدي أم أم، ثلثاه للذي من قبل أبيها وثلثه للذي من قبل 
ها، وثلث الثلث بني جدي أيب األم، ثلثاه للذي من قبل أبيه وثلثه للذي من قبل أمه، وثلثا أم

 املال بني جدي أم األب كذلك.

 .(1)ويف رواية عيسى: الثلث أليب أيب أيب األم، والثلثان أليب أيب أم األب

 أبوا أيب أم وأبوا أم أب: املال أليب أم أب.

 .(2): الثلث بني أبوي أيب أم على ثالثة، والثلثان أليب أم األبويف القرابة يف الروايتني معاً 

                              
 وصورة ذلك :  ( 1)

 يف رواية عيسى يف القرابة يف قول املنزلني 
 x ثلثا ثلث الثلث x أبو أيب أم األم
 x ثلث ثلث الثلث 1 أبو أم أم األم

 الثلث ثلثا ثلث الثلث x أبو أيب أيب األم
 x ثلث ثلث الثلث x أبو أم أيب األم
 الثلثان ثلثا الثلثني x أبو أيب أم األب

 x ثلث الثلثني 1 بأبو أم أم األ
 

 (  وصورة ذلك : 2)
 يف القرابة يف قول املنزلني 

 ثلثا الثلث x أبو أيب األم

 ثلث الثلث x أم أيب األم
 الثلثان 1 أبو أم األب
 x x أم أم األب
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أنه قال يف رواية عيسى بن أابن: الثلث أليب أيب أم،  (1)وحكي عن أيب منصور الفرضي
 والترث أم أيب األم. 

وهذا غلٌط منه؛ وذلك أن قرابة األبوين مجيعاً أبيب األم فهما يف القرب سواء، وكون أحدمها 
من كان مثله يف الرحم من اإلانث، وسبيلهما سبيل اخلال واخلالة وعم  (2)[تقرابً ]زيده ذكرًا ال ي

 األم وعمتها يف أّن الذكر منهما ال يقدم على األنثى املساوي له يف الرحم والقرب.

عن أهل العراق أن كل أبوين من ذوي األرحام فاملال  (3)وقد ذكر أبو حممد الرازي احلوميين
 ثة.بينهما على ثال

أبوا أيب أم أم وأبوا أيب أيب أم وأبوا أيب أم أب: نصف املال بني أبوي أيب أم أم على ثالثة، 
والنصف بني أبوي أيب أم أب على ثالثة؛ ألنك إذا نزلتهما صارا يف أول درجة مبنزلة أيب أم أب 

مث مبنزلة أم أم وهي مث مبنزلة أم أب وهي وارثة، وإذا نزلت أبوي أيب أم أم صارا مبنزلة أيب أم أم 
وارثة فهااتن جداتن: املال بينهما نصفني، نصف ألم أم يرثه عنها أبوها مث يرث عن أبيها أبواه، 
وكذلك النصف الذي ألم أب يرثه عنها أبوها مث يرث عن أبيها أبواه، وأما أبوا أيب أيب أم فبعد 

 منزلتني يصريان أاب ألم وليس بوارث فلذلك مل يرث.

 ملشهور عن املنزلني والصحيح من مذاهبهم.فهذا هو ا

وال ينبغي أن يقال كأن أم األم ماتت عن النصف فورثها جدهتا وجدها ومها أبوا أبيها، أال 
ترى أهنم يقولون يف ابن ابن ابنة وبنت ابن بنت أبوامها ابنان وجدهتما واحدة أّن املال بينهما 

ما لكل ابن لولده، وال يقولون املال بينهم للذكر  نصفني وكان البنت ماتت فوراثها ابناها مث صار
مثل حظ األنثيني، وكان البنت ماتت فورثها ابن ابنها وبنت ابنها وقد قال هذا القول قوم، 

 والصحيح ما أخربتك.

ويف القرابة رواية اللؤلؤي وأيب سليمان: ثلث الثلث بني أبوي أيب أم أم على ثالثة، وثلثاه 
                              

 ( مل أقف على ترمجة له. 1)

 ( يف ب "قرابً".2)

 ( مل أقف على ترمجة له.3)
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 كذلك، والثلثان بني أبوي أيب أم أب كذلك.  بني أبوي أيب أيب أم

 .(1)ويف قول عيسى: الثلث ألبوي أيب أيب أم، والثلثان ألبوي أيب أم أب

أبوا أيب أيب أم وأبوا أم أيب أم وأبوا أيب أم أب وأبوا أيب أم أم: النصف بني أبوي أيب أم 
 .(3)[ثالثة]على ثالثة، والنصف بني أبوي أيب أم أب على (2)[أم]

يف القرابة رواية اللؤلؤي: هي من سبعة وعشرين سهماً، ثلث الثلث وهو ثالثة أسهم بني و 
، وثلثاه وهو ستة أسهم مقسوم على ثالثة أسهم، وثلثه هو سهمان ألبوي (4)[أم]أبوي أيب أم 

م ، وثلثا املال وهو مثانية عشر ألبوي أيب أ(5)[أم]أم أيب األم، وثلثاه أربعة أسهم ألبوي أيب أيب 
 ، واجعل ما لكل أبوين بينهما على ثالثة أسهم.(6)[أب]

 .(1()8)[أب]، والثلثان ألبوي أيب أم (7)[أم]ويف رواية عيسى: الثلث ألبوي أيب أيب 
                              

 (  وصورة ذلك : 1)
 يف رواية عيسى يف القرابة نزلنييف قول امل 

 x ثلثا ثلث الثلث 2 أبو أيب أم األم
 x ثلث ثلث الثلث 1 أم أيب أم األم

 ثلثا الثلث ثلثا ثلثا الثلث x أبو أيب أيب األم
 ثلث الثلث ثلث ثلثا الثلث x أم أيب أيب األم
 ثلثا الثلثني ثلثا الثلثني 2 أبو أيب أم األب
 ثلث الثلثني ثلث الثلثني 1 أم أيب أم األب

 

 ( يف ج "األم".2)

 ( يف ب "كذلك".3)

 ( يف ج "األم".4)

 ( يف ج "األم".5)

 ( يف ج "األب".6)

 ( يف ج "األم".7)
 ( يف ج "األب".8)
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 نصفني.(2)[أب]أم أيب أم وأبو أم أم وأبو أم أب: املال بني أيب أم أم وأيب أم 
الثلث، وألم أيب أم ثلثا الثلث، وأليب أم ثلث (3)[أم]ويف القرابة يف رواية اللؤلؤي: أليب أم 

 األب ثلثا املال.
 .(7()6)[أب]أليب أم  (5)، والثلثان/(4)[أم]ويف رواية عيسى: الثلث ألم أيب 

، لليت من قبل األم الثلث ولليت من (8)[أم]جدات أيب أم وجدات أيب أم أب: املال جلديت أيب 
 قبل األب الثلثان.

                                                                                       
 (  وصورة ذلك: 1)

 يف رواية عيسى يف القرابة يف قول املنزلني 
6 27 3 

 x أم أيب أيب أم x 4 1 أبو أيب أيب أم

 x 2 x بو أم أيب أمأ
 x x أم أم أيب أم

 6 1 أم أيب أم أب 2 12 2 أبو أيب أم أب
 x 2 2 أبو أيب أم أم
 x 1 1 أم أيب أم أم

 

 ( يف ج "األب".2)

 ( يف ج "األم".3)

 ( يف ج "األم".4)

 .44( هناية اللوحة رقم5)

 ( يف ج "األب".6)

 (  وصورة ذلك : 7)

 يف رواية عيسى ابةيف القر  يف قول املنزلني 
2 1 1 

 الثلث ثلثا الثلث x أم أيب األم
 x ثلث الثلث 1 أبو أم األم
 الثلثان الثلثان 1 أبو أم األب

 

 ( يف ج "األم".8)
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 أبواه مث صار ما لكل واحد ألمه، فهذا هو الصحيح من قوهلم. فكأن أاب األم مات فورثه

وقال آخرون: كان أاب األم مات فورثه جداته فيكون املال بينهما نصفني. وهذا قول من 
 أمات النسب.

 ويف القرابة يف رواية اللؤلؤي: الثلث ألم أم أيب أم، والثلثان ألم أيب أيب أم؛ ألهنما أقعد.

 .(1)ابن: املال كله ألم أيب أيب أمويف رواية عيسى بن أ

جدات أيب أيب أم وجدات أيب أم أم وجدات أيب أم أب: النصف بني جديت أيب أم أم، ثلثاه لليت 
 من قبل أبيه وثلثه لليت من قبل أمه، والنصف بني جديت أيب أم أب كذلك.

ن قبل األب وثلثه ويف القرابة يف رواية اللؤلؤي: ثلث الثلث جلديت أيب أم أم، ثلثاه لليت م
لليت من قبل األم، وهو سهم من سبعة وعشرين سهماً، وثلثا الثلث جلديت أيب أيب األم، ثلثا 
ذلك وهو أربعة أسهم لليت من قبل األب وسهمان لليت من قبل األم، وثلث املال جلديت أيب أم 

 أب كذلك.

 .(2)يب أم أبويف رواية عيسى: الثلث ألم أيب أيب أيب أم، والثلثان ألم أيب أ

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

 
 يف رواية عيسى يف القرابة قول من أمات السبب يف قول املنزلني

3 2 3 1 
 x 1 1 1 أم أم أيب أم

 1 2 1 2 أم أم أيب أيب
 x x x x أم أيب أيب أم أب
 x x x x أم أم أيب أم أب

 

 (  وصورة ذلك : 2)
 يف رواية عيسى يف القرابة يف قول املنزلني 
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 جدا أم وجدا أم أب: املال أليب أم أم.

 ومن وّرث البعدى مع القرىب من اجلدات جعله بني أيب أم أم وأيب أم أم أب نصفني.

 ويف القرابة: هو بني جدي األم على ثالثة أسهم؛ ألهنما أقعد.

 .(1)ويف رواية عيسى: املال أليب أيب أم

 أم أم أب.أبو أيب أم وجدا أم أب: املال أليب 

 .(2)ويف القرابة: هو ألبوي أيب أم يف الروايتني مجيعاً 

                                                                                       
6 1 1 

 x ثلثا ثلثي الثلث x أم أم أيب أيب أم

 الثلث ثلث ثلثي الثلث x أم أيب أيب أيب أم
 x ثلثا ثلث الثلث 2 أم أيب أم أم

 x ثلث ثلث الثلث 1 أمأم أم أم 
 الثلثان ثلثا الثلث 2 أم أب أيب أم أب
 x ثلث الثلث 1 أم أم أيب أم أب

 

 (  وصورة ذلك : 1)

 
 يف رواية عيسى يف القرابة من ورث البعدى مع القرىب يف قول املنزلني

1 2 3 1 
 x x 2 1 أبو أيب أم
 x 1 1 1 أبو أم أم

 x x x x أبو أب أم أب

 x 1 x x م أبأبو أم أ

 

 (  وصورة ذلك : 2)

 
 يف القرابة يف قول املنزلني

1 3 
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 .(1)جدا أيب أم وجدا أم أب وأبو أم أم: املال أليب أم أم يف قول اجلميع

 ومن ورث البعدى مع القرىب من اجلدات جعله بني أيب أم أم وأيب أم أم أب نصفني.

 .(2)ميعجدا أيب أم وأبو أم أب: املال أليب أم أب يف قول اجل

 

                                                                                       
 x 2 أبو أيب أم

 x 1 أم أيب أم

 x x أبو أيب أم أب

 x 1 أبو أم أم أب

 

 (  وصورة ذلك : 1)
 يف قول اجلميع 

 x جدا أيب أم

 x جدا أم أب

 1 أبو أم أم
 

 (  وصورة ذلك : 2)
 يف قول اجلميع 

 x جدا أيب أم

 1 أبو أم أب
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 باب 
 (بيان قول أهل العراق يف تقدمة األقعد على األبعد)

 ونبدأ ابجلواب على قول أهل العراق.

بنت بنت وابن أخت: املال لبنت بنت وإن سفلت؛ ألهنا من ولد امليت؛ فهي أوىل من 
 بنات اإلخوة وولد األخوات؛ ألهنم من ولد األب، كما يقال يف ابن ابن وابن أخ.

 .(1)املنزلني: لبنت البنت النصف، والباقي البن األختويف قول 

بنت أخت وخالة وعمة: املال لبنت األخت وإن سفلت؛ ألهنا من ولد األب فهي وإن 
 سفلت أوىل من اخلاالت والعمات؛ ألهنن من ولد اجلد، كما يقال يف ابن أخ وعم.

 ومن نزل العمة أاب جعل للخالة الثلث، والباقي للعمة.

 ا عماً جعل للخالة الثلث، ولبنت األخت النصف، والباقي للعمة.ومن نزهل

ومن نزهلا جداً جعل للخالة الثلث، والباقي بني بنت األخت والعمة، ثلثاه للعمة وثلثه لولد 
 .(2)األخت، وهذا قول الثوري وأيب عبيدة

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

 يف قول املنزلني يف قول أهل العراق 
 1/2 1 بنت بنت
 الباقي x ابن أخت

 

 (  وصورة ذلك : 2)
 ومن نزهلا جداً  ومن نزهلا عماً  ومن نزل العمة أاب يف قول أهل العراق 

 ثلث الباقي x 1/2 1 بنت أخت
 X 1/3 1/3 1/3 خالة
 ثلثا الباقي اقيالب الباقي x عمة
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وخال أم وعمة أم وخال أب وعمة أب: البن اخلال الثلث،  (1)[عمة]ابن خال وابن 
 والباقي البن العمة؛ ألهنما من ولد اجلد، وأولئك من ولد أيب اجلد.

 .(2)ويف التنزيل: السدس خلال األم وخال األب نصفني، والباقي لعمة األب

بنت خالة أم وبنت عمة أب وخالة أم أم وخالة أم أب: لبنت خالة أم الثلث، ولبنت عمة 
 أب الثلثان.

 .(3)وخالة أم أب نصفني ويف التنزيل: املال بني خالة أم أم

                              
 ( ليست يف ج.1)

 (  وصورة ذلك : 2)
 يف قول املنزلني يف قول أهل العراق 

 x 1/3 ابن خال
 x الباقي وابن عمة

 نصف السدس x وخال أم

 x x وعمة أم

 نصف السدس x وخال أب

 الباقي x وعمة أب

 

 (  وصورة ذلك : 3)
 يف قول املنزلني يف قول أهل العراق 
 x 1/3 ة أمبنت خال

 x 2/3 بنت عمة أب

 x 1 خالة أم أم

 x 1 خالة أم أب
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 باب آخر منه:

أبو أم وبنت بنت: املال لبنت بنت وإن سفلت يف قول أيب يوسف وحممد ورواية اللؤلؤي 
 عن أيب حنيفة وهو املشهور من قوله.

 وقد روى حممد عن أيب حنيفة أن املال أليب األم وإن عال.

 .(1)ويف التنزيل: أليب األم الربع، ولبنت البنت ثالثة أرابع

أبو أم وابن أخت: املال البن األخت يف قول أيب يوسف وحممد؛ ألنه من ولد األب، وولد 
 األبوين وإن سفلوا أوىل عندمها من اجلد.

 ويف قول أيب حنيفة: املال أليب األم وآابئه وأمهاته وإن علوا.

 .(2)ويف التنزيل: أليب األم اخلمسان، والبن األخت ثالثة أمخاس

 ابن أخت ألم: ا ملال أليب أم يف قول أيب حنيفة واملنزلني.أبو أم وابن 

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

 يف قول املنزلني يف رواية حممد يف قول أهل العراق 
 x 1 1/4 أبو أم

 x 3/4 1 بنت بنت

 

 (  وصورة ذلك : 2)
 يف قول املنزلني يف قول أيب يوسف وحممد يف قول أهل العراق 
 x 2/5 1 أبو أم

 x 1 3/5 ابن أخت
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 .(1)ويف قول أيب يوسف وحممد: هو البن ابن أخت

أبو أم وخالة وعمة: املال أليب أم يف قول أهل العراق أمجعني؛ ألنه أبو اخلال فهو أوىل من 
 ولده، والعمة يف درجة اخلال، وأبو األم أوىل عندهم ممن يف درجة ولده.

 .(2)التنزيل: أليب أم الثلث، والباقي للعمة ويف

 باب آخر منه:
 أبوا أيب أم وخالة وعمة: يف قول أيب حنيفة: املال ألبوي أيب األم.

ويف قول أيب يوسف وحممد: للخالة الثلث، والباقي للعمة؛ ألهنما من ولد اجلد، وولد اجلد 
 أوىل عندمها من أبوي اجلد.

 .(3)والباقي للعمةويف التنزيل: للخالة الثلث، 

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

 يف قول أيب يوسف وحممد يف قول أيب حنيفة واملنزلني. 
 x 1 أبو أم

 x 1 ابن ابن أخت ألم
 

 (  وصورة ذلك : 2)
 يف قول املنزلني يف قول أهل العراق 
 1/3 1 أبو أم
 x x خالة

 الباقي x عمة
 

 (  وصورة ذلك : 3)
 قول أيب يوسف وحممد وأهل التنزيليف  يف قول أهل العراق 

 x 1 أبوا أيب أم

 x 1/3 خالة

 الباقي x عمة
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وعمة أب: املال ألبوي أيب أم. ولكل واحد  (1)[وعمة أم]أبوا أيب أم وخال أب وخال أم 
أبو أم أم أو أبو أم أب؛ ألن عمات األم أوالد  (2)[مكاهنما]منهما لو انفرد. وكذلك لو كان 

ل األبوين أيب أيب األم وال يرثن معه وال يرث أيضًا معه من يف درجة عمات األم من أخوا
 وعمات األب.

 .(3)ويف التنزيل: السدس خلال أم وخال أب نصفني، والباقي لعمة أب

 أبو أم أم وخالة أم وعمة أب: املال أليب أم أم.

 .(4)ويف التنزيل: جلد األم السدس، والباقي لعمة أب

 ثلثان.أبو أم أم وأبو أم أب وعمة: يف قول أيب حنيفة: أليب أم أم الثلث، وأليب أم أب ال
                              

 ( ليست يف ج.1)

 ( يف ج "مكاهنا".2)

 (  وصورة ذلك : 3)
 يف قول املنزلني يف قول أهل العراق 

 x 1 أبوا أيب أم

 نصف السدس x خال أب

 نصف السدس x خال أم

 x x عمة أم

 الباقي x عمة أب

 

 وصورة ذلك :  ( 4)
 يف قول املنزلني يف قول أهل العراق 

 x 1 أبو أم أم

 x 1/6 خالة أم

 الباقي x عمة أب
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 ويف قول أيب يوسف وحممد: املال للعمة.

ويف التنزيل: من نزل العمة عمًا جعل للجدتني السدس بينهما نصفني؛ ألهنما مبنزلة أم أم 
 وأم أب، والباقي للعمة.

ومن نزهلا أابً ومل يورث اجلدة مع ابنها جعل السدس أليب أم أم، والباقي للعمة، ومن ورّثها 
 .(1)سمع ابنها فلهما السد

 باب آخر منه:

 أم أيب أم وعمة وخالة: يف قول أيب حنيفة: هو جلدة األم.

 .(2)ويف قول أيب يوسف وحممد واملنزلني: للخالة الثلث، والباقي للعمة

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

 
يف قول 
 أيب حنيفة

يف قول أيب 
 يوسف وحممد

من نزل العمة 
 عماً 

من نزهلا أابً ومل يورث 
 اجلدة مع ابنها

من نزهلا أابً ومل وورث 
 اجلدة مع ابنها

 نصف السدس 1/6 نصف السدس x 1/3 م أمأبو أ
أبو أم 

 أب
2/3 x نصف السدس x نصف السدس 

 الباقي الباقي الباقي x 1 عمة
 

 (  وصورة ذلك : 2)
 ويف قول أيب يوسف وحممد واملنزلني يف قول أيب حنيفة 

  1 أم أيب أم
 الباقي x عمة

 x 1/3 خالة
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 أم أيب أم وعم أم وخال أم وخال أب وعمة أب: املال ألم أيب األم.

 .(1)ويف التنزيل: السدس للخالني نصفني، والباقي لعمة أب

 م أيب أم وعم أم وعمة أم: املال ألم أيب األم.أ

 ويف التنزيل: ألم أيب األم السدس، والباقي لعم األم وعمتها.

وكأن أاب األم مات وترك أمه وأخاه وأخته ومن أمات السبب جعل ألم أيب األم السدس، 
 والباقي لعم األم.

 .(2)وكأن األم ماتت وخلفت جدهتا وعمها وعمتها

ن ابن بنت أخت وابن خال وابن عمة: يف قول املنزلني ألم أيب األم الثلث، أم أيب أم واب
 والباقي البن العمة.

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

 قول املنزلني يف يف قول أهل العراق 
 x 1 أم أيب أم

 x x عم أم

 نصف السدس x خال أم

 نصف السدس x خال أب

 الباقي x عمة أب
 

 (  وصورة ذلك : 2)
 ومن أمات السبب يف قول املنزلني يف قول أهل العراق 

 1/6 1/6 1 أم أيب أم
 x عم أم

 الباقي
 الباقي

 x x عمة أم
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 ويف قول أيب حنيفة: املال ألم أيب األم.

 .(2()1)[أخت]ويف قول أيب يوسف وحممد: هو البن ابن بنت 

 يف (3)[بنت]أم أيب أم وبنت بنت وابن أخت وثالث خاالت متفرقات وعمة: املال لبنت 
 قول أيب يوسف وحممد وهو املشهور من قول أيب حنيفة.

ويف التنزيل: من نزل العمة أابً، فالسدس بني اخلاالت املتفرقات على مخسة، ولبنت 
 النصف، والباقي للعمة. (4)[بنت]

 ومن نزهلا عماً جعل الباقي البن األخت.

 .(5)ومن نزهلا جداً جعل البن األخت ثلث الباقي، وللعمة ثلثاه

                              
 ( يف ج "األخت".1)

 لك : (  وصورة ذ2)
 يف قول املنزلني يف قول أيب يوسف وحممد ويف قول أيب حنيفة 

 x 1/3 1 أم أيب أم
 x 1 x ابن ابن بنت أخت

 x x x ابن خال

 الباقي x x ابن عمة
 

 ( يف ج "البنت".3)

 ( يف ج "البنت".4)

 (  وصورة ذلك : 5)
 ا جداً ومن نزهل ومن نزهلا عماً  من نزل العمة أابً  يف قول أهل العراق 

 x x x x أم أيب أم
 1/2 1/2 1/2 1 بنت بنت
 ثلث الباقي الباقي x x ابن أخت

 x السدس السدس x ثالث خاالت متفرقات

 ثلثا الباقي x الباقي x عمة
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 عمة وخال أم وخال أب: املال للعمة.

ويف التنزيل: من نزل العمة عماً، فالسدس للخالني نصفني، والباقي للعمة. وكذلك قول من 
 نزهلا أابً وورث اجلدة مع ابنها.

 .(1)ومن نزهلا أابً ومل يورث اجلدة مع ابنها جعل خلال أم السدس، والباقي للعمة

يف قول من نزل وورث القرىب من  (2)[وذلك]، خال أم أم وخال أب: املال خلال أب
 اجلدات.

 .(3)ومن ورث البعدى مع القرىب جعل املال بينهما نصفني

خال أم وخال أم أب وخال أم جد: املال خلال أم، وكذلك يف قول من نزل وورث 
 اجلدات.

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

 يف قول أهل العراق 
من نزل العمة عماً ، أو 

 أابً وورث معها ابنها
ومن نزهلا أابً ومل يورث 

 مع ابنها اجلدة
 الباقي الباقي 1 عمة

 1/6 نصف السدس x خال أم

 x نصف السدس x خال أب
 

 ( يف ج "وكذلك".2)

 (  وصورة ذلك : 3)
 ومن ورث البعدى مع القرىب يف قول من نزل وورث القرىب 

 x 1 خال أم أم
 1 1 خال أب
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 .(1)ومن ورث األبعد مع األقرب جعله بينهم أثالاثً 

 .(2)[بنت]ل لبنت بنت بنت وبنت أخ وعمة أب: املا

 .(4)[أخ]النصف، والباقي لبنت  (3)[بنت]ويف التنزيل: من نزل العمة عماً، لبنت 

 .(5)ومن نزهلا أابً جعل الباقي بني عمة أب وبنت أخ نصفني

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

 مع القرىبومن ورث البعدى  يف قول من نزل وورث القرىب 
 1 1 خال أم

 x 1 خال أم أب

 x 1 خال أم جد
 

 ( يف ج "البنت".2)

 ( يف ج "البنت".3)

 ( يف ج "األخ". 4)

 (  وصورة ذلك : 5)
 ومن نزهلا أابً  من نزل العمة عماً  يف قول أهل العراق 

 1/2 1/2 1 بنت بنت
 نصف الباقي الباقي x بنت أخ
 نصف الباقي x x عمة أب
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 باب
)بيان قول حممد بن احلسن وإحدى الروايتني عن أبي حنيفة يف املدلني 

 بذكر وأنثى من ذوي األرحام(
ني: من أصل حممد: إذا أدىل بعض ذوي األرحام بذكر وبعضهم أبنثى وكانوا قال أبو احلس

يف القرب سواء من ولد أب واحد أن جيعل عدد من يُديل بذكر ذكورًا وعدد من يديل أبنثى 
فما حصل لكل ]إاناثً، مث يقسم املال بني الفريقني على هذه املراعاة للذكر مثل حظ األنثيني، 

 .(2()1)[كر مثل حظ األنثينيفريق قّسمه بينهم للذ 
وثالث بنات أخت: جيعل ثالث بنات أخ كثالثة  (3)[بين]مثاله: ثالث بنات أخ وثالثة 

إخوة، وجيعل ولد األخت وهم ستة كستة أخوات؛ ألهنم يدلون أبنثى، مث يقسم املال بني ثالثة 
خت ستة أسهم ذكور وست إانث على اثين عشر سهماً، لثالث بنات أخ ستة أسهم، ولولد األ

 وهو النصف مقسوٌم بينهم للذكر مثل حظ األنثيني.
فاجعل أصل الفريضة من اثنني لولد األخت النصف مقسوم بينهم على تسعة أسهم فال 
ينقسم فاضرب تسعة يف اثنني تكن مثانية عشر ومنها تصح، لبنات األخ تسعة أسهم ولولد 

 .(4)األخت تسعة أسهم لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم

                              
 ست يف ج.( لي1)

 (.30/13( املبسوط)2)

 ( يف ج "بنني".3)
 (  وصورة ذلك : 4)

 18 
 3//9 ثالث بنات أخ
 2//6 ثالثة بين أخت

 1//3 ثالث بنات أخت
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وثالث بنات خاالت وثالث بنات خال: جيعل ولد اخلال   (1)[بين]وكذلك لو كانوا ثالثة 
 .(2)كأهنم أخوال وولد اخلاالت كأهنم خاالت، مث يقسم على ما ذكران يف ولد اإلخوة واألخوات

ويف قول املنزلني: لبنات األخ ثلثا املال وهو نصيب األخ، ولولد األخت الثلث بينهم للذكر 
ولولد األخت الثلث بينهم للذكر مثل حظ األنثيني ]حظ األنثيني وهو نصيب األخت، مثل 

 .(4)إذا كان معها أخ (3)[وهو نصيب األخت

ويف قول أيب يوسف األخري: املال بني مجيعهم على اثين عشر سهماً، لكل أنثى سهم ولكل 
 .(5)ذكر سهمان

بطون اختالفاً فجعل عدد من يديل بذكر فإن كانوا أوالد أوالد قسم حممد املال على أعلى ال
من البطن األعلى ذكورًا وعدد من يديل أبنثى إاناًث مث قسم املال بني الفريقني على هذه املراعاة 

                              
 ( يف ج "بنني".1)

 (  وصورة ذلك : 2)
 18 

 2//6 ثالثة بين خالة
 1//3 ثالث بنات خالة

 3//9 ثالث بنات خال
 

 ( ليست يف ج.3)
 ة ذلك : (  وصور 4)

 27 
 6//18 ثالث بنات أخ
 2//6 ثالثة بين أخت

 1//3 ثالث بنات أخت
 

 (  وصورة ذلك : 5)
 12 

 1//3 ثالث بنات أخ
 2//6 ثالثة بين أخت

 1//3 ثالث بنات أخت
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للذكر مثل حظ األنثيني، فما صار لكل فريق منهم نظر فيهم، فإن كان بعضهم يديل بذكر من 
وولد اإلانث إاناثً مث قسم ما كان حصل هلم  البطن الثاين وبعضهم أبنثى جعل ولد الذكور ذكوراً 

ابلقسمة األوىل على هذه املراعاة للذكر مثل حظ األنثيني يفعل ذلك ببطن بعد بطن حىت ينتهي 
إىل عددهم، فإن اتفقوا فيمن يدلون به، واختلفوا يف أنفسهم قسمه على اختالفهم للذكر مثل 

 حنيفة وهو قول أيب يوسف األول.حظ األنثيني، وهذا هو أشهر الروايتني عن أيب 

مث رجع أبو يوسف فقال: املال بينهم للذكر مثل حظ األنثيني، سواء اختلفوا فيمن يدلون 
 به أو اتفقوا.

فأما املنزلون: فيقسمون املال على البطن الذي يلي امليت على قدر مواريثهم من امليت فما 
حصل لكل واحد قسمه بني ورثته من  حصل لكل واحد قسمه بني ورثته من البطن الثاين فما

البطن الثالث حىت ينتهي إىل أعداد الورثة األحياء فيكون لكل واحد نصيب من أدىل به كما 
 يفعل يف املناسخات.

مثاله: إذا ترك ابين ابن بنت وابنيت ابن بنت: يف قول أهل العراق: املال بينهم للذكر مثل 
 .(1)به من اآلابء واألجدادحظ األنثيني؛ ألهنم اتفقوا فيمن يدلون 

ويف التنزيل: إن كانت جدهتم واحدة أعين بنت امليت وأبوهم واحداً، فاملال بينهم للذكر 
 .(2)مثل حظ األنثيني؛ ألن البنت كأهنا ورثت امليت مث ورث عنها ابنها مث ورث عن االبن ولده

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

 6 
 2//4 ابنا ابن بنت
 1//2 ابنتا ابن بنت

 

 (  وصورة ذلك : 2)
 6 

 2//4 ابنا ابن بنت
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أن البنت ورثت وإن كانت جدهتم واحدة وأبوهم اثنني، فلولد كل ابن نصف املال، وك
 .(1)امليت مث ورثها ابناها مث ورث عن كل ابن ولده

فإن كان آابؤهم ثالثة أو أربعة لولد كل ابن نصيب أبيه، وكأن البنت ورثت امليت مث ورثها 
 .(2)أوالدها مث ورث عن كل ولد ولده

 وإن كانت جدهتم اثنتني ولكل واحدة ابن، فلولد كل ابن نصف، فإن كان لواحدة ابنان
ولألخرى ابن، فلولد ابن البنت النصف، ولولد ابين البنت النصف، لولد كل واحد منهم الربع، 

ولألخرى ابن فلولد ابن البنت النصف ولولد كل واحد من ابين  (3)[بنني]وإن كان لواحدة ثالتة 
 البنت األخرى السدس، وإن كان لكل واحدة ابنان فلولد كل ابن الربع.

                                                                                       
 1//2 ابنتا ابن بنت

 

 (  وصورة ذلك : 1)
 6 

 1//2 ابنا ابن بنت
 1//2 ابنتا ابن بنت

 

 (  وصورة ذلك: 2)

 
 إن كان أوالد البنت أربعة إن كان أوالد البنت ثالثة

6 4 
 1 2 ابن ابن بنت
 1 2 ابن ابن بنت
 بنت ابن بنت

2//1 
1 

 1 بنت ابن بنت
 

 ( ليست يف ج.3)
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ى ثالث بنات فلكل واحدة الثلث، مث يكون ذلك الثلث لولدها فما وإن كان البطن األعل
 أصاب كل واحد فلولده.

 وإن كان البطن األعلى أربع بنات، فلكل واحد من األوالد الربع.

فقس على هذا ما ورد من املسائل يف أوالد اإلخوة واألخوات وأوالد األخوال واخلاالت 
 م.من ذوي األرحا (1)[وسائر أوالد اآلابء]

فإن ترك ابين بنت بنت وابنيت ابن بنت: يف قول أيب حنيفة وحممد: البين بنت بنت الثلث  
 كأهنما ابنتان، والبنيت ابن بنت الثلثان كأهنما ذكران؛ ألهنما يدليان بذكر.

 (2)ويف قول أيب يوسف األخري: املال بينهم على ستة أسهم، لكل ذكر سهمان، ولكل/
 أنثى سهم.

قسم املال على ولد امليت، فما أصاب كل واحد فاقسمه على ولده، فما ويف التنزيل: ي
 .(3)أصاب كل واحد فهو لولده

 ويف شرح املسألة األوىل ما يغين عن تقسيم هذه املسألة.

وثالث بنات بنت أخت وابين وابنيت ابن أخت: يف قول أيب حنيفة  (4)[بين]فإن ترك ثالثة 
                              

 ت واضحة يف أ واملثبت يف ج.( ليس1)

 .43( هناية اللوحة 2)

 (  وصورة ذلك : 3)

 
 يف قول املنزلني يف قول أيب يوسف األخري يف قول أيب حنيفة وحممد

6 6 4 
 1//2 2//4 1//2 ابنا بنت بنت
 1//2 1//2 2//4 ابنتا ابن بنت

 

 ( يف ج "بنني".4)
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بعة كأهنم أربعة بين أخت، وجيعل ولد بنت األخت وهم وحممد: جيعل ولد ابن األخت وهم أر 
ستة كأهنم ست بنات أخت، مث يقسم املال على ست إانث وأربعة ذكور على أربعة عشر 

ستة أسهم وهو (1)[أخت]سهماً، لولد ابن األخت مثانية أسهم وهو أربعة أسباع، ولولد بنت 
ا بني ابين ابنيت ابن أخت على ستة ال ثالثة أسباع، فاجعل الفريضة من سبعة أسهم، أربعة منه

تصح وتتفق ابإلنصاف، فخذ نصفهم ثالثة، وثالثة أسهم بني ثالثة بنني وثالث بنات بنت 
أخت على تسعة ال تصح وتتفق ابألثالث، فخذ ثلثهم ثالثة وذلك جيزي عن الثالثة األخرى، 

عها تسعة أسهم، لكل فاضرب ثالثه يف سبعة تكن احدا وعشرين، لولد بنت أخت ثالثة أسبا
أربعة أسباعها اثنا عشر سهماً، لكل ذكر  (2)[أخت]ذكر  سهمان ولكل أنثى سهم، ولولد ابن 

 أربعة ولكل أنثى سهمان.

ويف قول أيب يوسف األخري: املال بني مجيعهم للذكر مثل حظ األنثيني على مخسة عشر 
 .(3)سهماً 

بن وبنت بنت خال وابين وابنيت ابن خالة: وثالث بنات ابن خال وا (4)[بين]فإن ترك ثالثة 
فالقسمة على البطن األول؛ ألن االختالف فيهم، فامجع ولد ولد اخلالني وهم مثانية، فاجعلهم  
كأهنم مثانية أخوال، واجعل ولد ولد اخلالة وهم أربعة كأهنم أربع خاالت، مث اقسم املال على 

                              
 ( يف ج "األخت".1)

 ( يف ج "األخت".2)

 وصورة ذلك : (  3)

 
 يف قول أيب يوسف األخري يف قول أيب حنيفة وحممد

21 15 
 2//6 2//6 ثالثة بين بنت أخت

 1//3 1//3 ثالث بنات بنت أخت

 2//4 4//8 ابنا ابن أخت
 1//2 2//4 ابنتا ابن أخت

 

 ( يف ج "بنني".4)
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ولد اخلالة أربعة أسهم وهو اخلمس، ولولد ولد  مثانية ذكور وأربع إانث على عشرين سهماً، لولد
اخلالني أربعة أمخاس، فاجعل أصل الفريضة من مخسة أسهم، البين وابنيت ابن اخلالة سهم مقسوٌم 
بينهم على ستة أسهم فال يصح عليهم، فاضرب ستة يف مخسة يكن ثالثني سهماً، لولد ولد 

ة أمخاسها أربعة وعشرون سهمًا مقسوم بينهم اخلالة مخسها ستة أسهم، ولولد ولد اخلالني أربع
على أن جتعل ولد ابن اخلال ذكوراً؛ الختالفهم يف آابئهم وهم ستة، وجتعل ولد بنت اخلال إاناثً 
وهم اثنان، فيصري أربعة أمخاس املال وهو أربعة وعشرون سهمًا بينهم على أربعة عشر سهماً، 

ن اخلال ستة أسباع، فاضرب سبعة يف الثالثني لولد بنت اخلال سهمان وهو السبع، ولولد اب
يكن مائتني وعشرة، اخلمس منها اثنان وأربعون سهمًا لولد ابن اخلالة، لكل ذكر  أربعة عشر 
سهمًا ولكل أنثى سبعة أسهم، وأربعة أمخاس لولد ولد اخلالني وهو مائة ومثانية وستون سهماً، 

اخلال، للذكر ستة عشر ولألنثى مثانية، وستة  السبع منها وهو أربعة وعشرون سهمًا لولد بنت
أسباعها مائة وأربعة وأربعون سهمًا لولد ابن اخلال، لكل ذكر  اثنان وثالثون ولكل أنثى ستة 

 .(1)عشر

فإن ترك ابين وابنيت بنت خالة وثالثة بين وثالث بنات ابن خالة وأربعة بين وأربع بنات 
الفريضة من ستمائة وأربعة وأربعني سهماً، من  بنت خال ومخسة بين ومخس بنات ابن خال:

ذلك مخسة أسهم من ثالثة وعشرين سهماً من املال ومبلغها مائة وأربعون سهماً بني ولد اخلالني 
على أربعة أسهم، ربعها وهو مخسة وثالثون سهمًا بني ابين وابنيت بنت خالة على ستة أسهم ال 

ثالثة بين وثالث بنات ابن خالة على تسعة أسهم ال  تصح وثالثة أرابعها مائة ومخسة أسهم بني

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

 210 
 32//96 ثالثة بين ابن خال

 16//48 ن خالثالث بنات اب

 16 ابن بنت خال

 8 بنت بنت خال

 14//28 ابنا ابن خالة

 7//14 ابنتا ابن خالة

 



 اإلجياز يف الفرائض 

 
358 

ثالثة وذلك داخل يف ستة وتكون مثانية عشر من  (1)[وهو]تصح وتوافق ابألثالث، فخذ وفقهم 
ثالثة وعشرين سهمًا من مجيع املال ومبلغها مخس مائة وأربعة أسهم بني ولد ولد اخلالني على 

ون سهمًا بني أربعة بين وأربع بنات بنت خال على سبعة أسهم، سبعاها وهو مائة وأربعة وأربع
اثين عشر سهمًا صحيح عليهم، ومخسة أسباعها وهو ثالمثائة وستون سهمًا بني مخس بنني 
ومخس بنات ابن خال على مخسة عشر سهمًا صحيح عليهم، فاضرب الستة املنكسر عليهم 

الف ومثان مائة وأربعة وستون سهامهم يف الفريضة وهو ست مائة وأربعة وأربعون يكن ثالثة آ
 سهماً، فاقسمها على ما ذكران.

وإذا سفل األوالد واختلف البطون وكانوا فرقاً شىت طال احلساب. وفيما ذكران ما يدل على 
 ما طال منها.

 .(2)ويف قول أيب يوسف األخري: املال بني مجيع األوالد للذكر مثل حظ األنثيني

                              
 ( يف ج "وذلك".1)

 (  وصورة ذلك : 2)

 
 يف قول أيب يوسف األخري يف قول أيب حنيفة وحممد

3864 42 
 2//4 70//140 ابنا بنت خالة

 1//2 35//70 ابنتا بنت خالة
 2//6 140//420 ةثالثة بين ابن خال

 1//3 7//210 ثالث بنات ابن خالة
 2//8 144//576 أربعة بين بنت خال
 1//4 72//288 أربع بنات بنت خال
 2//10 288//1440 مخسة بين ابن خال

 1//5 144//720 مخسة بنات ابن خال
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 باب
 رحام()الزوج والزوجة مع ذوي األ

قال أبو احلسني: روي عن حممد بن احلسن واحلسن بن زايد اللؤلؤي وأيب عبيد: أهنم أعطوا 
الزوج والزوجة فرضهما، وجعلوا الباقي بني ذوي األرحام أيخذون منه فرضهم كأن ال زوجة 

 .(1)معهم
قدر وكان حيىي بن آدم وضرار جيعلون ابقي املال بعد فرض الزوجني بني ذوي األرحام على 

 .(2)سهام من يدلون به مع الزوج والزوجة
مثاله: زوج وبنت بنت وخالة وبنت عم: يف قول اللؤلؤي وأيب عبيد: هي من اثين عشر: 
للزوج النصف ستة، ولبنت البنت نصف ما بقي ثالثة أسهم، وللخالة سدس ما بقي سهم، 

 وهو سهمان. (3)[عم]والباقي لبنت 
ا نزلتهم صاروا زوجاً وبنتاً وأماً وعماً، فللزوج الربع، وللبنت ويف قول حيىي بن آدم وضرار: إذ

النصف ستة أسهم، ولألم السدس سهمان، وللعم ما بقي وهو سهم، فامجع سهام البنت واألم 
والعم تكن تسعة أسهم، واجعل للزوج النصف سهماً من اثنني، مث اقسم الباقي على تسعة أسهم 

يكن مثانية عشر، للزوج النصف تسعة، ولبنت بنت ستة  فال ينقسم، فاضرب تسعة يف اثنني
 .(4)أسهم، وللخالة سهمان، ولبنت عم سهم

                              
 .272( يُنظر: التهذيب ص 1)

 .272( يُنظر: التهذيب ص 2)

 ( يف ج "العم".3)

 وصورة ذلك : (  4)

 
 يف قول حيىي بن آدم وضرار يف قول اللؤلؤي وأيب عبيد

12 18 
 9 6 زوج

 6 3 بنت بنت

 2 1 خالة
 1 2 بنت عم
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وعن أيب سليمان عن حممد بن احلسن يف: امرأة وثالث بنات ثالثة إخوة متفرقني: قال: 
ألم  (1)[أخ]للمرأة الربع، والباقي بني بنت أخ ألم وبنت أخ ألب وأم على ستة، فنصيب بنت 

 بقي وهو مثن املال، وهذا قول اللؤلؤي وأيب عبيد.سدس ما 

وقال حيىي بن آدم وضرار: للمرأة الربع، ولبنت أخ ألم سدس مجيع املال، والباقي لبنت 
 .(2)األخ لألب واألم

امرأة وبنت بنت وبنت بنت ابن وبنت عم: يف قول اللؤلؤي وأيب عبيد الفريضة من مثانية 
 (4)[ابن]نصف ما بقي ثالثة أسهم، ولبنت بنت  (3)[بنت]نت أسهم، للزوجة الربع سهمان، ولب

 وهو سهمان. (5)[عم]سدسه سهم، والباقي لبنت 

ويف قول حيىي وضرار: هي من مثانية وعشرين سهماً: للمرأة الربع سبعة، ولبنت بنت اثنا 
وي مخسة أسهم، جيعالن ابقي املال بني ذ (7)[عم]أربعة، ولبنت  (6)[ابن]عشر، ولبنت بنت 

                              
 ( يف ج "األخ".1)

 (  وصورة ذلك : 2)

 
 يف قول حيي وضرار يف قول حممد واللؤلؤي

8 12 
 3 2 زوجة

 7 5 بنت أخ ألب وأم

 2 1 بنت أخ ألم
 X X بنت أخ ألب

 

 ( يف ج "البنت".3)

 ( يف ج "االبن".4)

 ( يف ج "العم".5)

 ( يف ج "االبن".6)

 ( يف ج "العم".7)
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الزوجني  (1)األرحام على قدر سهام من يدلون به مع الزوجة، وإمنا يقع الفرق بني إدخال/
وإخراجهما يف مسائل يورث فيها بفرض وتعصيب، ومىت ورثوا فيها بفرض فقط أو بتعصيب 

 .(3)بني إدخال الزوج وإخراجه، وال خالف بني الفريقني (2)[فرق]فقط فال 

: يف قول اللؤلؤي وأيب عبيد: للزوج النصف وله ثلث ما زوج هو ابن خال وبنت بنت عم
 .(4)[عم]بقي، والباقي لبنت بنت 

، فيجمع  (5)[عم]ويف قول حيىي وضرار: للزوج النصف وله ثلثا ما بقي، والباقي لبنت بنت 
 .(6)للزوج مخسة أسداس

                              
 .44( هناية اللوحة رقم 1)

 ( يف ج "خالف".2)

 (  وصورة ذلك : 3)

 
 يف قول حيىي وضرار يف قول اللؤلؤي و أيب عبيد

8 28 
 7 2 زوجة

 12 3 بنت بنت

 4 1 بنت بنت ابن
 5 2 بنت عم

 

 ( يف ج "العم".4)

 ( يف ج "العم".5)

 (  وصورة ذلك : 6)

 
 ويف قول حيىي وضرار يف قول اللؤلؤي وأيب عبيد

6 6 
 5 4 زوج هو ابن خال

 1 2 بنت بنت عم
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مما امرأة هي بنت عم وبنت أخت: يف قول اللؤلؤي للمرأة الربع، ولبنت أخت النصف 
 بقي، والباقي للمرأة؛ ألهنا بنت عم فيجتمع هلا مخسة أمثان.

نصف مجيع املال، والباقي للمرأة ابلرحم، (1)[أخت]ويف قول حيىي: للمرأة الربع، ولبنت 
 .(2)فيصري املال بينهما نصفني

                              
 ( يف ج "األخت".1)

 (  وصورة ذلك : 2)

 
 ويف قول حيىي يف قول اللؤلؤي

8 2 
 1 5 امرأة هي بنت عم

 1 3 بنت أخت
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 باب

 )توريث ذوي األرحام بقرابتني(

ا واحدة: يف التنزيل لالبن ابن بنت بنت وهو ابن ابن بنت أخرى وبنت بنت بنت وأمهم
النصف بقرابة أبيه، وله الثلث بقرابة أمه، وللبنت وهي أخته من أمه السدس. وكذلك قول أيب 

 .(1)يوسف: للذكر أربعة أمخاس، ولألنثى اخلمس

فاجعل أبدًا من يديل بقرابتني كشخصني، واقسم املال على ذلك وادفع إليه نصيب 
 الشخصني.

مها هي بنت أخ من أب وابن أخت من أب وأم: هي من اثين ابنتا أخت من أم إحدا
عشر، البن األخت من األب واألم النصف ستة، ولبنت األخت لألم اليت هي بنت أخ ألب 

 أربعة بقرابة أبيها وسهم بقرابة أمها، وألختها سهم.

ويف قول حممد: البن أخت ألب وأم النصف، ولليت هي بنت أخ ألب سدس أبمها 
 ا، وألختها سدس.وسدس أببيه

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

 
 يف قول أيب يوسف يف قول املنزلني

6 5 
 4 5 ابن بنت بنت وهو ابن ابن بنت أخرى

 1 1 بنت بنت بنت
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 .(1)ويف قول أيب يوسف: املال البن األخت لألب واألم
ابنتا بنت أخت ألب وأم إحدامها هي بنت ابن أخت ألب، واألخرى هي بنت ابن أخ 
ألم: هي من عشرة أسهم، لليت هي بنت ابن أخت ألب ثالثة أسهم، سهم أبمها وسهمان 

 صفني.أببيها، وألختها كذلك، فيصري املال بينهما ن
ويف قول حممد: لليت هي بنت ابن أخ ألم مخسان أبمها ومخس أببيها، ولليت هي بنت ابن 

 أخت ألب مخسان أبمها وال شيء هلا أببيها.
 .(2)ويف قول أيب يوسف: املال بينهما نصفني

ابنتا ابن خالة إحدامها هي بنت بنت خال: لليت هي بنت بنت خال ثلثان أبمها وسدس 
 ا السدس.أببيها، وألخته

 ويف قول حممد: لليت هي بنت بنت خال النصف أبمها والربع أببيها، وألختها الربع.

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

 
 يف قول أيب يوسف يف قول حممد يف قول املنزلني

12 6 1 
 x 1 1 بنت أخت من أم

 x 2 5 بنت أخت من أم هي بنت أخ من أب

 1 3 6 وأم ابن أخت من أب
 

 (  وصورة ذلك : 2)
 يف قول أيب يوسف يف قول حممد يف قول املنزلني 

10 5 2 
بنت بنت أخت ألب وأم هي 

 بنت ابن أخت ألب
5 2 1 

بنت بنت أخت ألب وأم هي 
 بنت ابن أخ ألم

5 3 1 
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ويف قياس قول أيب يوسف: لليت هي بنت بنت خال ثلث أببيها وثلث أبمها، وألختها 
 .(1)الثلث

ابنتا بنت خال إحدامها هي بنت ابن خالة: لليت هي بنت ابن خالة ثلث أببيها وثلث 
 تها الثلث. وكذلك قول أيب يوسف.أبمها، وألخ

ويف قول أيب حنيفة وحممد: لليت هي بنت ابن خالة مخسان أبمها ومخس أببيها، وألختها 
 .(2)مخسان

ابنتا أخت ألب إحدامها هي بنت أخ ألم وبنت أخ ألب وابنتا أخت ألب وأم: هي من 
ولليت هي بنت أخ ألم ستة وثالثني سهماً، البنيت أخت ألب وأم النصف مثانية عشر سهماً، 

 ألب مثانية أسهم. (3)[أخ]ستة أسهم أببيها وسهمان أبمها، وألختها سهمان، ولبنت 
ويف قول حممد: هي من أربعة وعشرين سهما، البنيت أخت ألب وأم الثلثان ستة عشر 
سهماً، ولليت هي بنت أخ ألم أربعة أسهم أببيها وسهم أبمها، وألختها سهم، ولبنت أخ ألب 

 ان.سهم

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

 يف قول أيب يوسف يف قول حممد يف قول املنزلني 
 6 4 3 

 2 3 5 ن خالة هي بنت بنت خالبنت اب
 1 1 1 بنت ابن خالة

 

 (  وصورة ذلك : 2)

 
 يف قول أيب حنيفة وحممد يف قول املنزلني وأيب يوسف

3 5 
 3 2 بنت بنت خال هي بنت ابن خالة

 2 1 بنت بنت خال
 

 ( يف ج "األخ".3)
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 .(1)ويف قول أيب يوسف: املال البنيت أخت ألب وأم
ابنتا بنت أخ من أم إحدامها هي بنت ابن أخت ألب وأم وبنت بنت أخت أخرى ألب 
وأم: هي من عشرة أسهم، لبنت بنت أخت ألب وأم أربعة أسهم، ولبنت ابن أخت ألب وأم 

 أربعة أسهم أببيها وسهم أبمها، وألختها سهم.
وسف: املال بني بنت بنت أخت ألب وأم وبنت ابن أخت ألب وأم ويف قول أيب ي

 نصفني.
ويف قول حممد: هي من مثانية عشر، لبنت بنت أخت ألب وأم أربعة، ولبنت ابن أخت 

 .(2)ألب وأم مثانية أسهم أببيها وثالثة أبمها، وألختها ثالثة أسهم
ثين عشر سهمًا للعمة عمتان من أب إحدامها خالة من أم وخالة من أب وأم: هي من ا

اليت هي خالة من أم أربعة ابلعمومة وسهم أبهنا خالة، وألختها أربعة، وللخالة من األب واألم 
 ثالثة أسهم.

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

 
 يف قول أيب يوسف يف قول حممد يف قول املنزلني

36 24 2 
 x 5 8 بنت أخت ألب هي بنت أخ ألم

 x 1 2 بنت أخت ألب

 x 2 8 بنت أخ ألب

 1//2 16 18 ابنتا أخت ألب وأم
 

 (  وصورة ذلك : 2)

 
 يف قول حممد يف قول أيب يوسف يف قول املنزلني

10 2 18 
 11 1 5 بنت بنت أخ من أم هي بنت ابن أخت ألب وأم

 X 3 1 بنت بنت أخ من أم
 4 1 4 بنت بنت أخت أخرى ألب وأم
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 .(1)ويف قول أهل العراق: للخالة من األب واألم الثلث، وللعمتني الثلثان نصفني

من مثانية خالتان من أم إحدامها هي عمة من أب وعم من أم هو خال من أب: هي 
، وألختها سهم، (2)[أبهنا خالة]عشر، للخالة اليت هي عمة من أب تسعة أسهم ابلعمومة وسهم 

وللعم ثالثة أسهم أبنه عم من أم وله أربعة أبنه خال من أب، ومن نزل العمة عماً، فهي من 
أبنه خال  مثانية عشر، للعمة اثنا عشر أبهنا عمة وسهم أبهنا خالة، وألختها سهم، وللعم أربعة

 وال شي له ابلعمومة، وفيه نظر.

 .(3)ويف القرابة: للخال الثلث، والباقي للعمة

ابنتا ابن خال من أب إحدامها هي بنت بنت خالة من أب واألخرى هي بنت بنت عم 
من أب اليت هي بنت بنت عم من أم ستة  (4)[خال]من أم: هي من تسعة أسهم، لبنت ابن 

 ،وألختها اليت هي بنت بنت خالة سهم أببيها وسهم أبمها.أسهم أبمها، وسهم أببيها

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

 يف قول أهل العراق يف قول املنزلني 
12 3 

 1 5 عمة من أب وهي خالة من أم
 1 4 عمة من أب

 1 3 خالة من أب وأم
 

 ( يف ج "ابخلؤولة".2)

 (  وصورة ذلك : 3)

 
 يف القرابة من نزل العمة عماً  يف قول املنزلني

18 18 3 
 2 13 10 خالة من أم هي عمة من أب

 X 1 1 خالة من أم

 1 4 7 عم من أم هو خال من أب
 

 ( يف ج "اخلال".4)
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ويف قول أيب حنيفة وحممد: هي من مخسة عشر، لبنت ابن خال اليت هي بنت بنت عم 
عشرة أسهم أبمها وسهمان أببيها، وألختها اليت هي بنت بنت خالة سهمان أببيها وسهم 

 أبمها.

عم ستة أسهم أبمها وسهم أببيها،  ويف قياس قول أيب يوسف: هي من تسعة لليت هي بنت
 .(1)وألختها سهم أببيها وسهم أبمها

ابن وبنت ابن خال من أم الذكر هو ابن بنت عم من أم وهذا العم هو خال من أب: هي 
من ستة وثالثني سهمًا للذكر أربعة وعشرون سهمًا بقرابة العم وعشرة أسهم بقرابة اخلال وسهم 

 أببيه، ولألنثى سهم.

 .(2)رابة: املال كله للذكرويف الق

ابن وبنت ابن عمة من أم البنت هي بنت بنت عم من أم وهذا العم هو خال من أب: 
 هي من ستة للذكر سهم، ولألنثى سهمان بقرابة اخلال وسهمان بقرابة العم وسهم بقرابة العمة.

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

 
 يف قول أيب يوسف يف قول أيب حنيفة وحممد يف قول املنزلني

9 15 9 
بنت ابن خال من أب هي بنت 

 بنت خالة من أب
2 3 2 

 بنت ابن خال من أب هي بنت
 بنت عم من أم

7 12 7 

 

 (  وصورة ذلك : 2)

 
 يف القرابة يف قول املنزلني

36 1 
 1 35 ابن ابن خال من أم هو ابن بنت عم من أم والعم هو خال من أب

 X 1 بنت ابن خال من أم
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م بقرابة ويف قول أيب حنيفة وحممد: هي من تسعة أسهم، للذكر سهمان، وألخته ثالثة أسه
 اخلال وثالثة أسهم بقرابة العم وسهم بقرابة العمة.

ويف قياس قول أيب يوسف: للذكر الثلث، ولألنثى الثلث بقرابة اخلال وسدس بقرابة العم 
 .(1)وسدس بقرابة العمة

 (2)ابن وبنت ابن خال من أب االبن هو ابن بنت خال آخر من أب واخلاالن مها عمان/
عشر، للذكر ثالثة أسهم أبنه ابن بنت اخلال وسهمان أبنه ابن ابن خال من أم: هي من مثانية 

وثالثة أبنه ابن ابن عم وستة أبنه ابن ابنة عم، وألخته ثالثة أسهم أبهنا بنت ابن عم وسهم أبهنا 
 بنت ابن خال.

ويف قول أيب حنيفة وحممد: من مخسة عشر للذكر ثالثة أسهم أبمه ومثانية أببيه، وألخته 
 أسهم. أربعة

 .(3)ويف قياس قول أيب يوسف: للذكر أربعة أمخاس، وألخته اخلمس

خال أم وخالة أم من أب اخلال هو خال أب من أب وهو عم أم من أم وهو عم أب من 
                              

 (  وصورة ذلك : 1)

 
 يف قول أيب يوسف يف قول أيب حنيفة وحممد يف قول املنزلني

6 9 3 
 1 2 1 مة من أمابن ابن ع

بنت ابن عمة من أم هي بنت بنت عم 
 من أم والعم هو خال من أب

5 7 2 
 

 .45( هناية اللوحة رقم 2)

 (  وصورة ذلك : 3)

 
 يف قول أيب يوسف يف قول أيب حنيفة وحممد يف قول املنزلني

18 15 5 
ابن ابن خال من أب هو ابن 
 بنت خال آخر من أب

14 11 4 

 1 4 4 ن أببنت ابن خال م
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أم: للخالة سهم من ستة وثالثني سهماً، وللخال ثالثة أسهم أبنه خال أب وسهمان أبنه خال 
 أم وثالثون سهماً أبنه عم أب من أم.

ويف القرابة يف رواية اللؤلؤي وأيب سليمان: تكون من سبعة وعشرين سهماً، للخالة سهم، 
وللخال ستة وعشرون سهماً، ثلثا الثلث أبنه عم أم وثلثا ابقي الثلث أبنه خال أم وثلثا الثلثني 

 أبنه عم أب وثلث الثلثني أبنه خال أب والثلثان أبنه عم أب وخال أب.

 .(1)ال كله للخالويف رواية عيسى: امل

 

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

 
 يف رواية عيسى يف رواية اللؤلؤي يف قول املنزلني

36 27 1 
خال أم من أب وهو خال أب من أب و 

 عم أم من أم و عم أب من أم
35 26 1 

 X 1 1 خالة أم من أب
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 باب 

 )متشابه النسب يف ذوي األرحام(

 قال أبو احلسني: ورمبا أُلقي يف هذا الباب مسائل مغّماة.

فمىت أُلقي عليك خاالت خالة من أم وخاالت خالة من أب وأم وعمات خالة من أب 
خلالة وعمات خالة من أب وأم: فإهنن خاالت وعمات أم امليت ونسبهن من األم كنسبهن من ا

 فورّثهن على ما تقدم بيانه.

 فإن قيل: خاالت خالة من أب أو عمات خالة من أم، فإهنن أجنبيات.

فإن قيل: خاالت عمة من أم أو خاالت عمة من أب وأم أو عمات عمة من أب أو 
 عمات عمة من أب وأم، فإهنن خاالت األب وعماته.

 ن أجنبيات.فإن قيل: عمات عمة من أم أو خاالت عمة من أب، فإهن

فإن قيل: ترك ثالث خاالت خالة من أم وثالث خاالت خالة من أب وأم وثالث عمات 
عمة من أب وأم وثالث عمات عمة من أب وأم وثالث عمات عمة من أب كلهن متفرقات، 
فإهنن ست خاالت أم متفرقات وست عمات أب متفرقات. وقد ذكران اجلواب يف أمثاهلا قبل 

 هذا الباب.

ترك ثالث عمات خالة من أب وثالث عمات خال من أب وأم وثالث خاالت  فإن قيل:
عمة من أم وثالث خاالت عمة من أب وأم كلهن متفرقات، فإهنن ست عمات أم متفرقات، 

 فإهنن ست عمات أم متفرقات، وست خاالت أب متفرقات. وقد مضى اجلواب فيها.

أب وثالث عمات عمة من  فإن ترك ثالث خاالت خالة من أب وثالث خاالت عمة من
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 أم وثالث عمات خالة من أم كلهن متفرقات، فإهنن أجنبيات.

فإن قيل: ثالث خاالت ابن خالة متفرقات أو ثالث عمات ابن خالة متفرقات، فإهنن 
 خاالت امليت متفرقات.

 فإن قيل: ثالث خاالت ابن خال وثالث عمات ابن خالة متفرقات، فإهنن أجنبيات.

خاالت ابن عمة أو ثالث عمات ابن عم متفرقات، فإهنن عمات امليت  فإن قيل: ثالث
 متفرقات.

 .(1)فإن قيل: خاالت ابن عم أو عمات ابن عمة، فإهنن أجنبيات

 .(2)وقد ذكران يف أول الكتاب من متشابه األنساب ما يدل على ما يرد منها يف هذا الباب

                              
 268يُنظر: التهذيب ص  (1)

 من هذا الكتاب. 154يُنظر: ص ( 2)
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 باب

 )مرياث املتالعنني(

ور العلماء: إن املتالعنني إذا تالعنا وفرق احلاكم بينهما أهنما ال قال أبو احلسني: قال مجه
 ، واختلفوا قبل أن يفرق احلاكم بينهما.(1)يتواراثن

، وذكر (2)فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد: إذا تالعنا تواراث ما مل يفرق احلاكم بينهما
 .(3)عن احلسن وعطاء وإبراهيم حنوه

زوج وقعت الفرقة، فإن مات أحدمها قبل لعان املرأة مل يرثه وقال الشافعي: إذا العن ال
 .(4)صاحبه

 .(5)وقال زفر ومالك: إذا تالعنا مجيعاً مل يتواراث

وقالت طائفة من البصريني: إذا تالعنا فهما على النكاح وليس للحاكم أن يفرق بينهما، 
 .(6)وأيهما مات ورثه اآلخر

                              
 (. 9/115"ال نعلم بني أهل العلم يف هذه اجلملة خالفاً". املغين)( قال ابن قدامة : 1)

 (29/198( يُنظر: املبسوط)2)

 (.9/115،املغين)276(، التهذيب ص 1/404(، التلخيص )29/198( وهو مذهب أمحد أيضاً. يُنظر: املبسوط)3)

 (1/404( يُنظر: التلخيص )4)

 (.1/404(التلخيص )12/193رآن)(، اجلامع ألحكام الق29/198( يُنظر: املبسوط)5)

 (.9/115(، املغين)1/404( يُنظر: التلخيص )6)
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 باب

 )مرياث ولد املالعنة(
اعيل بن علي قال: حدثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل، قال: حدثين أيب، قال: أخربان إمس

أحلق ابن  أن النيب عن ابن عمر: ) (2)، قال: حدثين مالك عن انفع(1)حدثنا حيىي بن زكراي
 .(3) (املالعنة أبمه

واختلف يف مرياثه: فروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر: أهنم جعلوا عصبته 
 .(4)ة أمهعصب

وبه قال: احلسن وابن سريين وجابر بن زيد وعطاء والشعيب والنخعي واحلكم ومحاد وسفيان 
 .(5)واحلسن بن صاحل وأمحد بن حنبل

 .(6)إال أن علياً جعل ذا السهم من ذوي األرحام أحق ممن ال سهم له

، (7)ألم عصبتهوكان ابن مسعود جيعل املالعنة أوىل عصبة ولدها، فإن مل تكن األم فعصبة ا

                              
 أيب صاحب: الكويف سعيد، أبو ابلوالء، الوادعي اهلمداين فريوز بن ميمون بن خالد زائدة أيب بن زكراي بن حيىي( هو 1)

 ابلكوفة يكن ملقيل: "و  هـ 182سنةهبا ومات املدائن، قضاء يلقد و و  .فقيهاً  ،ثبتاً  كان.  احلديث حفاظ من. حنيفة
 (.8/145(، األعالم)8/338. السري) "حديثاً  منه أثبت الثوري سفيان بعد

( اإلمام املفيت الثبت عامل املدينة انفع أبو عبدهللا موىل عبدهللا بن عمر بن اخلطاب، وكان من أهل املغرب، مسع بعض 2)
 (.1/290التحصيل) (، جامع5/95وروى عنه مالك وغريه. السري) الصحابة 

(،ومسلم يف كتاب اللعان 6/2046) 6367( أخرجه البخاري يف كتاب الفرائض، ابب مرياث املالعنة برقم 3)
 (.2/1132)1494برقم

 (.9/116(، املغين)1/405(، التلخيص)13/501،502( يُنظر: االستذكار )4)

 ( يُنظر: املصادر السابقة ـ نفس الصفحات.5)

 (. 9/116(، املغين)1/405(، التلخيص)13/501،502(، االستذكار )6/258هقي)( يُنظر: سنن البي6)

 ( يُنظر: املصادر السابقة ـ نفس الصفحات. 7)
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مرياث  وذهب إىل حديث مكحول وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جعل النيّب 
، أخربان بذلك حممد بن أيب بكر، قال: حدثنا أبوداود (1)ابن املالعنة ألمه ولورثتها من بعدها

ر، قاال:حدثنا الوليد قال: حدثنا ابن جاب (3)وموسى بن عامر (2)قال:حدثنا حممود ابن خالد
 .(4)فذكر حنوه قال: حدثنا مكحول، قال: جعل النيّب 

وأخربان حممد بن أيب بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا موسى بن عامر، قال: 
، عن عمرو بن شعيب عن (6)عن العالء بن احلارث (5)[حممد]حدثنا الوليد، قال: أخربين أبو 

 .(7)حنوه أبيه عن جده عن النيّب 

د بن أيب بكر، قال: أخربان أبو داود، قال: أخربان إبراهيم بن موسى، قال: وأخربان حمم
، عن واثلة (2)عن عبد الواحد بن عبد هللا البصري (1)، عن عمر بن رؤبة(8)أخربان حممد بن حرب

                              
(،وهو منقطع . معرفة السنن 3/125) 2908( رواه أبو داود يف كتاب الفرائض، ابب مرياث املالعنة برقم 1)

 (.  5/75واآلاثر)

  ه. ولد سنةماج ابن و النسائي و داود أبو له قة روى، ثالدمشقى على أبو ، السلمى خالد أىب بن خالد بن حممود ( هو2)
 (.1/69هـ. مشيخة النسائي)249ومات سنة  هـ 176

وقد كان مكثراً  أوهام له صدوق ي:الدمشق ، اهليذام أىب بن عامر أبو ، ياخلرمي ياملر  ، عمارة بن عامر بن موسى ( هو 3)
(، هتذيب 9/162. اجلرح والتعديل) هـ 255  .  مات سنةداود أبو  له روى وقد عن الوليد بن مسلم.

 (.10/313التهذيب)

( ، والبيهقي يف السنن الكربى برقم 3/125) 2907( رواه أبو داوود يف كتاب الفرائض، ابب مرياث املالعنة برقم 4)
12269 (6/259.) 

 ( يف ج "أمحد". 5)

 فقيه صدوق:  ي، الدمشق يالشام ، حممد أبو يقال و وهب أبو ، ياحلضرم ارثالو  عبد بن احلارث بن العالء ( هو6)
هـ. من تكلم فية وهو 136، وقد روى له مسلم وأصحاب السنن. وقد مات سنة اختلط قد و ابلقدر مىرُ  لكن

 (.1/260(، االغتباط مبن رمي من الرواة ابالختالط)1/138موثق)

 (.3/125) 2908ابب مرياث املالعنة برقم ( رواه أبو داوود يف كتاب الفرائض، 7)

 الزبيدي، الوليد بن حممد كاتب  كان.  الثقات احلديث حفاظ من: هللا عبد أبو احلمصي، اخلوالين حرب بن حممد( هو 8)
(، 3/483هـ. رجال صحيح البخاري)194، مات سنة  الستة الكتب يف حديثه. دمشق قضاء وويل

 (.6/79األعالم)
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ا، ولقيطها، وولدها )املرأة حتوي ثالثة مواريث: عتيقهقال:  عن النيّب  (3)واثلة بن األسقع
 .(4) (هاليت العنت علي

وأخـــــربان إمساعيـــــل بـــــن علـــــي، قـــــال: حـــــدثنا عبـــــد هللا بـــــن أمحـــــد، قـــــال: حـــــدثنا أيب، قـــــال: 
، قـــــال: أخـــــربين عبـــــد هللا بـــــن عبيـــــد (5)حـــــدثنا حيـــــىي بـــــن زكـــــراي، قـــــال: حـــــدثنا داود بـــــن أيب هنـــــد

، قـــــال: كتبـــــت إىل صـــــديق يل مـــــن أهـــــل املدينـــــة مـــــن بـــــين ُزريـــــق أســـــأله (6)بـــــن عمـــــري األنصـــــاري
)أنهههههههه ، فكتـــــــب إيل إيّن ســـــــألت فـــــــُأخربت: قضـــــــى بـــــــه رســـــــول هللا عـــــــن ولـــــــد املالعنـــــــة ملـــــــن 

 .(7)(قضى به ألمه هي مبنزلة أبيه وأمه
قال أبو احلسني: قيل: إن معناه هي مبنزلة األب يف أهنا عصبة له وعصبتها عصبة لولدها، 
فصار حكم التعصيب الذي يكون من جهة األب من جهة أمه، فصارت مبنزلة األب يف هذا 

                                                                                       
ي، قال البخاري: "فيه نظر". وقال أبو حامت: "ال تقوم به حجة" وقد روى احلمص يالشام ، التغليب ةرؤب بن عمر ( هو1)

 (.21/343له أصحاب السنن. هتذيب الكمال)

 املدينة ويل. الثقات احلديث رجال من اتبعي، ،وال  : بشر أبو الدمشقي، النصري كعب  بن هللا عبد بن الواحد عبد( هو 2)
. رجال صحيح  هـ 106 سنة امللك عبد بن هشام وعزله. أشهر ومثانية سنة واستمر هـ 104 سنة والطائف ومكة

 (.4/176(، األعالم)3/483البخاري)

مع النيب  تبوكشهد غزوة  .الصفة أهل من صحايب،: الكناين الليثي ايليل، عبد بن العزى عبد بن سقعاأل بن واثلة( هو 3)
، النيب خدمإنه : وقيل  الشام، وكانت وفاته سنة  وحفت وشهد. دار هبا له وكانت البصرة نزل مث .سنني ثالث

 (.8/107(، األعالم)5/2715. معرفة الصحابة)هـ 83

(، والرتمذي يف كتاب الفرائض، ابب ما 3/125) 2906( رواه أبو داوود يف كتاب الفرائض، ابب مرياث املالعنة برقم 4)
 (.4/429وقال: "حديث حسن غريب ال يعرف إال من هذا الوجه". ) 2115جاء ما يرث النساء من الوالء برقم 

 رأى .البصري حممد أبو ويقال بكر أبو موالهم القشريي طهمان ويقال عذافر بن دينار وامسه هند أيب بن داود( هو 5)
 سعيد بن ارثالو  وعبد والثوري شعبة عنهروى و  .ومجاعة أوىف أيب بن وزرارة والشعىب عكرمة عن وروى مالك بن أنس

 (.3/177(، هتذيب التهذيب)6/376هـ. السري)139سنة مات ". وقداحلسن زمان يف يفيت كان" وقيل: .وغريهم

ثقة روى له مسلم وأصحاب السنن، مات  ي،املك هاشم أبو الليثى، سعد بن قتادة بن عمري بن عبيد بن هللا عبد ( هو6)
 (.6/3144(، معرفة الصحابة)4/57. السري) هـ 113  سنة

الدارمي سنن (، 6/11( )29083(،مصنف ابن أيب شيبة)7/124( )12476،12477( مصنف عبد الرزاق )7)
(2960( )2/459.) 
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 ألهنا مبنزلة األب يف حجبه اإلخوة.املعىن؛ 
أحلِقه بعصبة بولد املالعنة، قال: ) وعن الشعيب: سألت ابملدينة كيف فعل النيّب 

 .(1)(أمه
وعن الشعيب: بعث أهل الكوفة رجاًل إىل احلجاز يف زمن عثمان بن عفان ما بعثوه إال يف 

 .(3)مه وعصبتهاأبنه أل (2)مرياث ابن املالعنة ليسأل عنه، فجاءهم الرسول/
 .(4)وعن عمر أنه أحلق الولد بعصبة أمه

وعن علي أنه ملا رجم املرأة دعا أولياءها، فقال: "هذا ابنكم ترثونه وال يرثكم، وإن جنا 
 .(5) جناية فعليكم"

 فقد قيل معناه: ترثونه ألنكم عصبته وال يرثكم ألنه ليس بعصبة لكم إال يف ذوي األرحام.
يف ولد املالعنة فأعطى أمه املرياث وجعلها  ختصم إىل علي وعن ابن عباس أنه ا

 .(6)عصبة

وقال أبو احلسني: وما ذكرانه عن علي وابن مسعود هي الرواية املشهورة عنهما عند أهل 
 الفرائض.

 وقد روي عنهما رواايت ليست ابحملفوظة وال املشهورة عنهما.

 ابن مالعنة ترك أمه قاال: "ألمه عن علي وزيد يف (7)فمنها ما روي عن قتادة عن خالس
                              

 (.13/504(، االستذكار)7/124( )12486( مصنف عبد الرزاق )1)
 .46( هناية اللوحة رقم 2)

 (. 13/504( االستذكار)3)

 (.13/504( االستذكار)4)

 (. 6/276(،)5/461بة)( مصنف ابن أيب شي5)

 (3011(، الدارمي )13/504(، االستذكار)6/258لبيهقي )السنن الكربى ل( 6)

(، جامع 4/491السري) ي، ثقة وكان يرسل، وله حديث يف الكتب الستة.البصر  اهلجرى عمرو بن خالس ( هو7)
  (.1/172التحصيل)
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 .(1) الثلث، وما بقي ففي بيت املال"

وعن قتادة عن علي وعبد هللا يف ابن مالعنة ترك جدته وإخوته من أمه، قال: "جلدته 
 .(2) الثلث، وإلخوته ألمه الثلثان، ويف أم وأخ ألم: الثلث، ولألخ الثلثان"

لي. فأما املشهور من قول عبد هللا فما ذكرانه قال أبو احلسني: هذا هو املشهور من قول ع
 أواًل.

وعن حممد بن سامل عن الشعيب عن علي وعبد هللا، قاال: "عصبة ابن املالعنة أمه ترث ماله 
 .(3) أمجع، فإن مل تكن أمه فعصبتها عصبته، وولد الزان مبنزلته"

 وهذا موافق لرواية ابن عباس عن علي.

الشعيب عن علي يف ابن مالعنة ترك أمه وأخاه: "أن ألمه  وروى حممد بن سامل أيضًا عن
 .(4) الثلث، وألخيه السدس والباقي رد عليهما"

ولعل الرواية األخرى معناها ترث ماله أمجع ابلفرض والرد ال ابلفرض والتعصيب، فيكون 
 الروايتان متفقتني، وحيتمل ابلفرض والتعصيب. وهللا أعلم.

أن ابن مسعود كان يقول: "ألمه الثلث، والباقي  (5)أيب كثريوعن األوزاعي عن حيىي بن 

                              
عن علي أخبار يف كثري منها نكارة عند العلماء". ( وقال ابن عبدالرب: "وخلالس 12223( رواه مالك يف املوطأ)1)

 (.13/5056االستذكار)

 (. 2999( سنن الدارمي )2)

 (.13/502(، االستذكار)11/340(، مصنف ابن أيب شيبة )1480( مصنف عبد الرزاق)3)

 (.1/407(،التلخيص)11/336(، مصنف ابن أيب شيبة )1479( مصنف عبد الرزاق)4)
 يف سنني عشر أقام .عصره يف اليمامة أهل عامل: كثري  أيب ابن نصر أبو اليمامي، ابلوالء، لطائيا صاحل بن حيىي( هو 5)

.  الزهري بعضهم على رجحه احلديث، أهل ثقات من وكان. فاشتهر اليمامة، وسكن. التابعني أعيان عن أيخذ املدينة
 (.8/50(، األعالم)6/27هـ. سري أعالم النبالء)129وقد مات سنة 
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 . (1) لعصبتها"

 .(2)وهبذا قال عطاء واحلسن وأمحد بن حنبل

وذكر عن أيب عبيد قال: "معىن قول عبد هللا عصبة ابن املالعنة عصبة أمه أن يكون ألمه 
 .(3) فرضها، والباقي لعصبة األم"

)حتوي املرأة مرياث : ، ويعضدها ظاهر قول النيّب والرواية األوىل أشهر عن عبد هللا
مرياثه ألمه، ، وقوله: )( 6))هي مبنزلة أبيه وأمه(. وقوله: (5) ((4)[هليع]الولد الذي العنت 

يف حديث عمرو بن شعيب. وهو أقيس؛ ألن عصبة األم ابألم يقربون ( 7)(ولورثتها من بعدها
 وا ابألب مل يرثوا معه.فال يرثون معها كما أن عصبة األب ملا قرب

وتفسري هذا القول: أن خيلف ابن املالعنة أمه وأخاه ألمه فيكون ألمه الثلث، ولألخ 
 .(8)السدس، والباقي لألخ؛ ألنه عصبة األم

                              
 (.13/502الستذكار )( ا1)

 .281، التهذيب ص (12/31(، فتح الباري)13/502( يُنظر: االستذكار )2)

 (.15/46( التمهيد)3)
 ( ليست يف ج.4)

 ( سبق خترجيه.5)

 ( سبق خترجيه.6)

 ( سبق خترجيه.7)

 ( وصورة ذلك : 8)
 6 

 2 1/3 أم
 4 + الباقي 1/6 أخ ألم
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 .(1)فإن ترك أمه وابن أخ: فألمه الثلث، والباقي البن األخ

 م عصبات األم.وكذلك لو كان مكان ابن األخ ابن خال أو أبو أم أو عم أم؛ ألهن

وأما ما روي عن ابن عمر وإحدى الروايتني عن ابن عباس أبن عصبته عصبة أمه، فغري 
 مفسر عنهما، وال تثبت الرواية عنهما بذلك. 

ولو صح احتمل أن يكوان أرادا هذا املعىن، فإّن عصبة األم يرثون معها. وحيتمل أن يكوان 
 أرادا أهنم يرثون بعد موهتا.

حنيفة وأيب يوسف وحممد أّن علياً جعل ذا السهم أحق ممن ال سهم له، وأنه وذُكر عن أيب 
ورث من ابن املالعنة ذوي أرحامه، كما يرث ذو األرحام من غري ابن املالعنة. وهبذا قال أبو 

 . (2)حنيفة وأصحابه

 .(3)وليست هذه الرواية حمفوظة عن علي، واحملفوظة عنه ما روينا عن أهل الفرائض عنه

ل قوم: مرياث ابن املالعنة ألمه، فإن مل تكن األم فلورثة األم عصبتها كانوا أو غري وقا
)مرياث : ، وذهبوا إىل قول النيّب (4)عصبتها على سبيل مرياثهم من األم لو كانت هي امليتة

 .(5) ولد املالعنة ألمه، ولورثتها من بعدها(

                              
 ( وصورة ذلك : 1)

 3 
 1 1/3 أم
 2 الباقي أخ ابن

 

 (.9/120(،املغين)29/198( يُنظر: املبسوط)2)

 (.13/502( يُنظر: االستذكار )3)

 (.1/405(، التلخيص)13/502(يُنظر: االستذكار )4)

 ( سبق خترجيه.5)
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أراد بعض ورثتها، مث احتمل أن يكون  قال أبو احلسني: إن زوجها ال يرث ولدها، فدّل أنه
 عصبتها وذوي أرحامها. (1)[غري]أراد ورثتها من عصبتها أو من 

عن خال وخالة قال: قال إبراهيم يف حنو هذا أمت  (2)[سألت شرحياً ]وعن حيىي بن آدم: 
 .(3)األم مث اجعله لورثتها

أصحابنا عن إبراهيم  وُسئل عنها سفيان، فقال: املال للخال. قال سفيان: وحدثين بعض
 .(4)أنه كان يقول أمت األم، مث انظر من يرثها فورثه

 .(5)وقال سفيان يف: أخ وأخت هلما الثلث، والباقي لألخ

 .(6)واملشهور عن إبراهيم أنه جعل عصبته عصبة أمه

 .(7)وعن ابن أيب ليلى: املال بني اخلال واخلالة للذكر مثل حظ األنثيني

 .(8)لخالوعن الشعيب: املال ل

فيحتمل أن يكون ابن أيب ليلى ورث اخلال واخلالة للذكر مثل حظ األنثيني؛ ألهنما عصبة 
، (9)[ولو ماتت األم لوراثها كذلك، وحيتمل أن يكون ورثهما ال على أهنما عصبة األم]األم، 

                              
 ( ليست يف أ واملثبت يف ج. 1)

 ( يف أ، ج "شريكاً" واملثبت يف ب.2)

 (.29/198( يُنظر: املبسوط)3)

 (،29/198بسوط)( يُنظر: امل4)

 .278( يُنظر: التهذيب ص 5)

 (.6/276( مصنف ابن أيب شيبة)6)

 . 283( يُنظر: التهذيب ص 7)

 . 283( يُنظر: التهذيب ص 8)

 ( ليست يف ج.9)



 اإلجياز يف الفرائض 

 
382 

ه ولكن على سبيل توريث ذوي األرحام، كقول أيب حنيفة وأصحابه؛ ألن أاب حنيفة ذكر أن قول
 هو قياس قول علي.

 .(1)وعن احلكم ومحاد قاال: يرثه من يرث أمه

 .(3)فورثته ورثة أمه (2)[األم]وعن إبراهيم بن عبد هللا: ترثه أمه، فإن مل تكن 

 .(4)وعن عامر عن عبد هللا: هو للذكور من عصبة األم

بينهما للذكر وقياس هذا القول: ابن مالعنة خّلف أخا وأختا هلما، الثلث نصفني، والباقي 
 .(5)مثل حظ األنثيني

فإن ترك ابن أخ وأاب أم: فأليب أم السدس، والباقي البن األخ؛ ألن مرياثهما من األم  
 .(6)كذلك

، (1)فإن ترك خالة ألب وأم وخاالً ألب: فللخالة لألب واألم النصف، والباقي للخال لألب
                              

 . 278( يُنظر: التهذيب ص 1)

 ( يف ج "أمه".2)

 (. 6/275( مصنف ابن أيب شيبة)3)

 . 278( يُنظر: التهذيب ص 4)

 ( وصورة ذلك : 5)
 18 

+ الباقي للذكر  1/3 أخ
 مثل حظ األنثيني

11 
 7 أخت

 

 ( وصورة ذلك : 6)
 6 

 5 الباقي ابن أخ
 1 1/6 أب أم
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 ، وكذلك لو كان مكان اخلال ابن خال أو عم أم.(1)لألب

تًا وأاب أم وابن أخ وبنت أخ: فللبنت النصف، وأليب أم سدس الباقي، ومخسة فإن ترك بن
أسداس الباقي بني ابن األخ وابنة األخ للذكر مثل حظ األنثيني، وتصح من ستة وثالثني، 

 .(2)للبنت مثانية عشر، وأليب أم سدس الباقي ثالثة أسهم، والبن األخ عشرة، ولبنت األخ مخسة

 .(3)بنة خال: فاملال البن اخلال يف القولني معاً فإن ترك ابن خال وا

وكان زيد بن اثبت يورث من ابن املالعنة كما يورث من غري ابن املالعنة وال جيعل عصبته 
عصبة أمه، فإن كانت أمه موالة جعل الباقي من فرض ذوي السهام ملوايل أمه، فإن مل يكن هلا 

                              
 ( وصورة ذلك : 1)

 2 
 1 1/2 خالة ألب وأم

 1 الباقي خال ألب
 

 ( وصورة ذلك : 2)
 36 

 18 1/2 بنت
 3 سدس الباقي أب أم

مخسة أسداس  ابن أخ
 الباقي

10 

 5 أخبنت 
 

 ( وصورة ذلك : 3)
 1 

 1 ابن خال
 x بنت خال
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 . (1)حنوه موايل جعله يف بيت املال. وعن ابن عباس أيضاً 

وبه قال ابن املسيب وعروة وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والزهري وربيعة وأبو 
الزاند ومالك وأهل املدينة والشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وأهل البصرة، إال أن أهل 

 .(2)البصرة وأاب حنيفة وأصحابه جعلوا ذوي األرحام أوىل من بيت املال

 .(4)كقول علي وزيد مجيعاً   (3)وعن مكحول/

وذهب قوم إىل أن عصبة األم عصبة البنها يف املرياث والعقل. وروي ذلك عن علي وعبد 
 .(5)هللا وإبراهيم يف آخرين

 .(6)وقال آخرون: يكونون عصبة يف املرياث، فأما العقل فليس عليهم

 ومن قال يعقلون، فإهنم يقولون إهنم يرجعون.

 باب منه آخر:

احلسني: إذا العن الرجل امرأته ونفى ولدها ففرق احلاكم بينهما مث مات الولد فإن  قال أبو
 ماله ألمه وال يكون للذي نفاه شيٌء.

فإن أكذب الزوج نفسه بعد ذلك وأقّر ابلولد ففي قول أيب حنيفة وأصحابه ال حّد عليه 
 .(7)وال يثبت نسب الولد منه وال يرث من تركته شيئاً 

                              
 (. 9/117(، املغين)1/405(، التلخيص)13/501(، االستذكار)2997،2999( يُنظر: سنن الدارمي )1)

 (.  9/117،121(،املغين)1/405(، التلخيص)13/501،502(،االستذكار)2/522( املوطأ)2)

 .47( هناية اللوحة رقم 3)

 . 278وايتني عن ابن مسعود وأمحد. يُنظر: التهذيب ص ( كذلك حكيت ر 4)

 (.13/502( يُنظر: االستذكار)5)

 (.9/121( يُنظر: املغين)6)

(، التهذيب ص 1/404(، التلخيص)2/181(، بلغة السالك )7/52( وكذلك يف مذهب مالك .يُنظر: املبسوط)7)
 (. 9/120، املغين)287



 اإلجياز يف الفرائض 

 
385 

 .(1)زايد: يضرب احلد، وال أيخذ من تركته شيئاً وقال احلسن بن 

وقال الشافعي: يضرب احلد، وينقض ابلقسمة األوىل، فيكون ألمه الثلث، والباقي للزوج، 
 .(2)ويثبت نسب الولد منه

 ولو كان الولد خلف ابناً كان ألمه السدس، والباقي لالبن، وال شيء للزوج.

 بت النسب منه ويكون له السدس.فإن أكذب نفسه بعد ذلك وادعاه ُحدَّ وث

وإمنا ثبتوا نسبه يف هذه املسألة؛ ألن للميت ابنًا حيًّا فاضطروا إىل إثبات نسبه، هذا قول 
 .(3)أيب حنيفة وأصحابه

 .(4)وقال اللؤلؤي يثبت نسبه وال يرث وال تنقض القسمة األوىل؛ ألن املرياث صار لغريه

نفامها والعن منهما وفرق احلاكم بينهما وألزم ولو جاءت امرأته بولدين يف بطن واحد  ف
الولدين األم ونفامها عن األب، مث مات أحد الولدين وللذي نفاه ابن من غري أمه فإن ألمه 
وألخيه الذي ولد معه السدس، والباقي رد عليهما، وال يرث ابن املالعن وال حتجب األم؛ ألنه 

 .(5)ال نسب بينهما

ونقضت القسمة  (6)[وثبت نسبهما]فسه وأقر ابلولدين ُحّد فإن أكذب الزوج بعد ذلك ن
األوىل، وأعطيت األم السدس، والباقي لألب يف قول أيب حنيفة وأصحابه، وهو قول 

 .(7)الشافعي

وقال اللؤلؤي: ال تُنقض القسمة األوىل وهي ماضية على ما قسمت البن أب األخ على 

                              
 .287( يُنظر: التهذيب ص 1)

 .287(، التهذيب ص 6/44مذهب أمحد. يُنظر: روضة الطالبني)( وكذلك 2)

 .287(،التهذيب ص 7/52( يُنظر: املبسوط)3)

 (.1/404( يُنظر: التلخيص )4)

 .289(، التهذيب ص 6/44، روضة الطالبني)555( وإليه ذهب عامة الفقهاء. يُنظر:الكايف ص 5)

 ( ليست يف ج.6)
 .287( التهذيب ص  7)
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 لزوج شيئاً.ما أعطى وال تنقض األم مما أعطيت وال يرث ا

 هذه مسائل فرعناها على املشهور من قول علي وعبد هللا:
ابن مالعنة مات وترك أخًا وأختًا وأاب أم: يف قول علي: لألخ واألخت من األم الثلث 

 بينهما نصفني، والباقي رد عليهما؛ ألنه جيعل ذا السهم أحق ممن ال سهم له.
اقي لألخ فيصري لألخ مخسة أسداس، ويسقط ويف قول عبد هللا: الثلث بينهما نصفني، والب

 .(1)أبو األم
فإن ترك أمًا وأخًا وأختا: يف قول علي: املال بينهم على ثالثة ابلفرض والرد، لكل واحد 

 سهم.
 .(2)ويف قول عبد هللا: لألخ واألخت الثلث، ولألم السدس، والباقي هلا ابلتعصيب

 ت النصف، ولألم السدس، والباقي رد عليهما.فإن ترك ابنة وأماً وأخاً: يف قول علي: للبن

؛ ألهنا عصبة ابنها، ولو مل تكن األم ألعطى البنت النصف (1)وعبد هللا جيعل الباقي لألم
                              

  ( وصورة ذلك :1)

 
 يف قول عبد هللا يف قول علي

 6  6 

 أخ
بينهما نصفني  1/3

 والباقي رد عليهما
 5 نصف الثلث + الباقي 3

 1 نصف الثلث 3  أخت

 x  x  أب أم
 

 ( وصورة ذلك : 2)

 
 يف قول عبد هللا يف قول علي

3  6 
 4 والباقي 1/6 1 أم
 1 أخ

1/3 
1 

 1 1 أخت
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 ، وكذلك لو كان بدل األخ ابن أخ أو خال أو أبو أم؛ ألهنم عصبات األم.(2)والباقي لألخ

 وعلي جيعل املال كله للبنت.

 الة وأاب أم وابن أخ وبنت أخ: يف قول علي: املال لألخت.فإن ترك أختاً وخاالً وخ

يف قول عبد هللا جيعل الباقي البن األخ دون أخته، فإن مل يكن ابن األخ، فأليب األم، فإن 
 .(3)مل يكن أبو األم فللخال دون اخلالة

فإن ترك ابنة وأبوي أم وخااًل وخالة وعم أم: يف قول علي: ألم األم السدس، وللبنت 

                                                                                       
 ( وصورة ذلك : 1)

 
 يف قول عبد هللا علييف قول 

 4  2 
والباقي  1/2 بنت

 ابلرد
3 1/2 1 

 1 الباقي 1 1/6 أم
 x x x x أخ

 

 ( وصورة ذلك : 2)
 يف قول عبد هللا يف قول علي 
 1 x 2 
 2 1/2 1 بنت

 1 الباقي x أخ
 

 ( وصورة ذلك : 3)

 
 يف قول عبد هللا يف قول علي

1 x 2 
 1 1/2 1 أخت
 x x x خال

 x x x لةخا

 x x x أب أم

 1 الباقي x ابن أخ

 x x x بنت أخ

 ويف قول عبد هللا إن مل يكن ابن األخ، فالباقي أليب األم، فإن مل يكن أبو األم فللخال دون اخلالة.         
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 لنصف، والباقي رد عليهما.ا

ويف قول عبد هللا: جيعل الباقي أليب األم، فإن مل يكن أبو األم فللخال، فإن مل يكن اخلال 
 .(1)أيضاً، فلعم األم

فإن ترك بنتًا وخااًل من أم وخالة من أب وأم وابن خال من أب: فإّن عليًا جيعل املال 
 للبنت.

البن اخلال لألب؛ ألن اخلال من األم ليس بعصبة وعبد هللا جيعل للبنت النصف، والباقي 
 .(2)األم

                              
 ( وصورة ذلك : 1)

 
 يف قول عبد هللا يف قول علي

x 4  6 
 3 1/2 ابلفرض والرد 3 1/2 بنت

 2 لباقيا x x أب أم
 1 1/6 ابلفرض والرد 1 1/6 أم أم

 x x x x خال

 x x x x خالة

 x x x x عم أم

 ويف قول عبد هللا: جيعل الباقي إن مل يكن أبو األم للخال، فإن مل يكن اخلال، فلعم األم.

 ( وصورة ذلك : 2)
 يف قول عبد هللا يف قول علي 
  1/2  1 بنت

  X  x خال من أم
  X  x أمخالة من أب و 

  الباقي  X ابن خال من أب
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 .(1)ابن أخت وبنت أخ وخال وخالة: املال للخال يف قوهلما
ثالث خاالت متفرقات وخال من أم وبنت أخ وابن أخت: من جعل عصبته عصبة أمه ومل 

صبة للمالعنة  يورث ذوي األرحام، فإنه جيعل املال يف بيت مال املسلمني؛ ألنه ليس يف هؤالء ع
 كذا قال احلسن بن صاحل.

ابن مالعنة أعتق عبدًا مث مات ومات العبد املعتق وخلف أم مواله وهي املالعنة: قال أبو 
 يوسف: املال هلا؛ ألهنا عصبة أبيها، فإن كانت األم ميتة، فلعصبة األم من بعدها.

ال يرثن الوالء، ولكن وقال غريه من أصحاب أيب حنيفة: ال ترث األم شيئاً؛ ألن النساء 
 لعصبة األم. (2)[يكون]

 مسائل ولد ولد املالعنة:
 ابن ابن مالعنة خلف أمه وأم أبيه: يف قول علي: لألم الثلث، والباقي رد عليها.

 .(4)(3)وجعل عبد هللا الباقي ألم األب وهي املالعنة

ني السدس، والباقي فإن ترك أم أمه وأم أبيه وخال أبيه وعمًا من أم: يف قول علي: للجدت

                              
 ( وصورة ذلك : 1)

 x ابن أخت
 x بنتة أخ

 1 خال

 x خالة
 

 ( ليست يف ج.2)
 (.9/121(، املغين )1/410( يُنظر: التلخيص)3)

 ( وصورة ذلك : 4)
 يف قول عبد هللا يف قول علي 

والباقي رد  1/3 أم
 عليهما

1/3  
  الباقي  أم أب
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 رّد عليهما.

وعبد هللا جعل الباقي ألم األب، فيصري هلا مخسة أسداس ونصف سدس، ولألخرى نصف 
 .(1)سدس

 فإن مل تكن أم األب جعل الباقي للعم من األم، فإن مل يكن العم فللخال ألب.

 املالعنة. فإن ترك خاالً وعما وخال أب وأاب أم أبيه: فاملال للعم يف قوهلما؛ ألنه ابن

 .(2)فإن مل يكن العم فأليب أم األب، فإن مل يكن فلخال األب

 .(3)فإن ترك ابنة وأماً وخاالً: فاملال بني البنت واألم على أربعة ابلفرض والرد يف قوهلما

                              
 لك : ( وصورة ذ1)

 
 يف قول عبد هللا يف قول علي

 2  12 
والباقي رد  1/6 أم أم

 عليهما
 1 نصف السدس 1

 11 نصف السدس والباقي 1 أم أب
 x  x  خال أب

 x  x  عم من أم

 ويف قول عبدهللا: فإن مل تكن أم األب جعل الباقي للعم من األم، فإن مل يكن العم فللخال ألب.
 

 ( وصورة ذلك : 2)
 x الخ

 1 عم
 x خال أب

 x أب أم أب

 فإن مل يكن العم فأليب أم األب، فإن مل يكن فلخال األب.    

 ( وصورة ذلك : 3)
 4 
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ولو كان بدل اخلال خال أب كان لألم السدس، وللبنت النصف، والباقي خلال أب يف 
 .(1)الباقي رد عليهماقول عبد هللا. ويف قول علي: 

ابن ابن ابن مالعنة ترك خااًل وخال أب: املال للخال يف قوهلما؛ ألن خال األب ليس 
 .(2)بعصبة للمالعنة

 .(3)فإن ترك خاالً وخال جد: فاملال خلال اجلد؛ ألنه عصبة للمالعنة يف قوهلما

 .(1)يكون إمجاعاً  فإن ترك عماً وعم أب: فاملال للعم؛ ألنه عم ألب وأم. وهذا ينبغي أن
                                                                                       

 3 1/2 بنت
 1 1/6 أم

 x x خال

 

 ( وصورة ذلك : 1)

 
 يف قول علي يف قول عبد هللا

 6  4 
 3 1/2 3 1/2 بنت
 1 1/6 1 1/6 أم

 x x 2 الباقي خال أب
 

 وصورة ذلك :  (2)
 1 
 1 خال

 x خال أب
 

 ( وصورة ذلك : 3)
 1 
 x خال

 1 خال جد
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ٌ؛  وقال بعض الناس حيتمل أن يكون عم األب أوىل؛ ألنه ابن املالعنة. وهذا عندان غلٌط بنيّ 
من امليت ال من آابئه، وألن العم ابن اجلد، وعم  (2)[أقرهبم]ألن العصبات إمنا يُعترب 

رث ابن املالعنة؛ ابن املالعنة. فلو أن املالعن أكذب نفسه وأقر ابلنسب فثبت ملا و (3)[األب]
 ألنه كان يكون ابن أيب اجلد مع ابن اجلد. وإمنا جعلها قوٌم مبنزلة العصبة لولدها.

فإن ترك أربع جدات متحاذايت: يف قول علي: ألم أم أمه وأم أم أبيه وأم أيب أبيه السدس، 
 والباقي رّد عليهن.

 .(4)وجيعل عبد هللا الباقي ألم أيب أبيه، وهي املالعنة

حمال؛ وذلك أنه  (6)[فإنه]يف هذا الباب: ابن مالعنة ترك أخًا ألب أو عمًا (5)[ألقى]ومن 

                                                                                       
 ( وصورة ذلك : 1)

 1 
 1 عم

 x عم أب
 

 ( يف ج "قرابتهم".2)
 ( غري واضحة يف أ واملثبت يف ب ، ج .3)

 ( وصورة ذلك : 4)
 يف قول عبد هللا يف قول علي 
  3  18 

 أم أم أم
 والباقي رد عليهن 1/6

 1 ثلث السدس 1
 1 ثلث السدس 1 أم أم أب
 16 ثلث السدس والباقي 1 أم أب أب

 x x x x أم أب أم

 

 ( غري واضحة يف أ واملثبت يف ب ، ج .5)

 ( يف ج "فذلك".6)
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ملا نُفي عن األب انقطعت أبوته وصار قراابت األب منه أجانب، وال جيوز أن يُنسبوا إليه وال 
 يُنسب إليهم.

 مسائل ولد بنت املالعنة:

: املال بني أم األم والبنت ابلفرض وهي املالعنة وخاالً  (1)ابن بنت مالعنة ترك بنتًا وأم أم/
؛ ألّن هلم نسباً (2)والرد يف قول علي وعبد هللا، وال تكون املالعنة عصبة لولد بنتها يف قول اجلميع

 .(3)معروفاً من جهة أبيهم وهو زوج بنت املالعنة

 .(4)فإن ترك أم أمه وأم أبيه: فاملال بينهما يف قوهلما

ًا مث ماتت مث مات العبد املعتق وخلف أم موالته وهي ولو أعتقت بنت املالعنة عبد
املالعنة: فإن مال املعتق للمالعنة، وذلك أهنا عصبة لبنتها والبنت عصبة ملواليها، فلذلك صارت 
املالعنة عصبة ملوايل ابنتها، وملا مل تكن البنت عصبة لولدها مل تكن عصبتها عصبة لولدها. وبه 

 قال أبو يوسف ومجاعة.
                              

 .48( هناية اللوحة رقم 1)

 ( وصورة ذلك : 2)
 4 
 3 بنت
 1 أم أم

 x خال

 

 (9/122( املغين )3)

 ( وصورة ذلك : 4)
 2 
 1 أم أم
 1 أم أب
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ه طائفة من أصحاب أيب حنيفة، فقالوا: ال تكون املالعنة عصبة ملوايل ابنتها؛ ألن وخالف
 .(1)النساء ال يرثن الوالء، ولكن يكون لعصبتها دوهنا

وقد ذكران قول زيد ومن اتبعه يف مسائل الصلب، وذكران مذهب أهل العراق يف ذوي 
  هذه املسائل وتلك على مذهبهم.األرحام فاستغنينا عن إعادته يف هذا الباب؛ إذ ال فرق بني

                              
 (.9/122، املغين )290( التهذيب ص 1)
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 باب

 )مرياث ولد الزنا(

قال أبو احلسني: احلكم يف مرياث ولد الزان كاحلكم يف مرياث ولد املالعنة، وما ذكران من 
أو ال يكون (2)(1) االختالف يف ولد املالعنة من أن عصبته عصبة أمه]وهو مذهب اإلمام أمحد[

بينهما غري أن مالكاً كان يقول يف توءم الزانية يرث كل واحد  له عصبة فمثله يف ولد الزان ال فرق
وقال يف توءم  (5)(4)]وهذا عند األئمة األربعة خبالف توءم املالعنة[(3)من أخيه مرياث أخ ألم

 .(6)يرث كل واحد من أخيه مرياث أخ ألب وأم :املالعنة

ق ا وفّرق احلاكم بينهما وأحلفلو أن رجاًل جاءت امرأته بولدين يف بطن واحد فنفامها والعنه
لدين التوءمني وألمه ابن آخر من الزوج الذي العنها مل ينفه، فإن الولدين ابألم مث مات أحد الو 

مالكًا جيعل ألمه السدس، ولألخ اآلخر السدس، والباقي ألخيه الذي ولد معه؛ ألنه عنده أخ 
  يلحق مبن ادعاه.ألب وأم. قال: ألن الزوج لو أقر هبما حلقاه وولد الزان ال

وخالفه الشافعي وأهل العراق، فقالوا: ألمه السدس، وألخويه الثلث؛ ألهنما أخوان ألم  
 كتوءم الزانية.

وعن احلسن قال: إذا أقر الرجل بولد من زان مل يولد على فراش أحد فإنه يلحقه إذا أقيم 
 .(7)عليه احلد ويرثه

                              
 ( ليست يف ج.1)

 (.9/122( املغين )2)

 .555( يُنظر: الكايف ص 3)

 ( ليست يف ج.4)

 (.9/116(، املغين)1/405، التلخيص)555الكايف ص  (،29/198املبسوط) ( يُنظر:5)

 .555الكايف ص  (6)

 (.9/122، املغين)290( التهذيب ص 7)
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 .(1)وطوءةوعن إبراهيم يلحقه إذا جلد احلد، أو ملك امل

 .(2)وعن ابن سريين يلحقه، وبه قال إسحاق، وذكر عن عروة وسليمان بن يسار حنوه

عن أيب حنيفة أنه قال: ما أرى أبسًا إذا زان الرجل ابملرأة فحملت  (3)وروي علي بن عاصم
 .(4)منه أن يتزوجها يف محلها ويسرت عليها، والولد ولد له

)الولد : لقول النيّب  (5)لزان إذا ادعاه الواطئوقال مجهور الفقهاء: ال يلحق ولد ا
 . (6) للفراش، وللعاهر احلجر(

أن من ولد على فراش رجل  فادعاه آخر أنه ال يلحقه. وإمنا اخلالف إذا  (7)[على]وأمجعوا 
 .(8)مل يولد على فراش

                              
 (.9/123، املغين)290(يُنظر: التهذيب ص 1)

 (.9/123، املغين)290( يُنظر: التهذيب ص 2)

( هو علي بن عاصم بن صهيب الواسطي، أبو احلسن مسند العراق يف عصره، من حفاظ احلديث. وقد مات سنة 3)
 (.5/44(، هتذيب التهذيب)20/405هـ. هتذيب الكمال)201

 (، ومل أقف عليه يف كتب احلنفية.9/123)، املغين290ر: التهذيب ص يُنظ (4)

 (.9/123، املغين)290( يُنظر: التهذيب ص 5)

(،ومسلم يف كتاب 6/2481)6368( أخرجه البخاري يف عدة أبواب منها كتاب الفرائض، ابب الولد للفراش برقم 6)
 (. 2/1080)1457الرضاع، ابب الولد للفراش برقم 

 ( ليست يف أ واملثبت يف ج.7)
 (.9/122يُنظر: املغين )( 8)
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 باب

 )مرياث اجملوس(

وس جبميع قراابهتم إذا قال أبو احلسني: روي عن عمر وعلي وابن مسعود أهنم ورثوا اجمل
. وبه قال عمر بن عبد العزيز وقتادة والنخعي والثوري وابن أيب ليلى (1)حتاكموا إلينا أو أسلموا

ومكحول وأبو حنيفة وأبو يوسف وحممد واحلسن بن صاحل وحيىي بن آدم واحلسن بن زايد وأمحد 
 . وبه نقول.(3)إسحاق. وقد روي عن زيد حنوه(2)[و]

. وبه قال احلسن (4)أنه ورثهم أبثبت قراابهتم، وليس ذلك مبحفوظ عنه وذكر عن زيد
 .(6)ومحاد (5)والزهري ومالك والشافعي والليث

 . (7)ومعرفة أثبت القرابة أن تكون إحدى القرابتني قد ُتسقط األخرى معها

مثل: أن تكون أم هي أخت، فاألخت تسقط مع االبن ومع األب، واألم ال تسقط معهما 
 ثوهنا أبهنا أم.فيورّ  

 ومثل: بنت هي بنت بنت يورثها أبهنا بنت يف حنو ذلك.

                              
 .291(، التهذيب ص 1/412( يُنظر: التلخيص)1)

 ( يف ج "ابن".2)
 (.9/166، املغين)291(، التهذيب ص 1/412(،التلخيص)3/23( يُنظر: املبسوط)3)

 .291(،التهذيب ص 1/412( يُنظر: التلخيص)4)

هـ. 175هـ وُتويف سنة 94لفقه والورع. ولد سنة ( هو الليث ين سعد بن عبدالرمحن املصري أحد األئمة يف احلديث وا5)
 (.8/413(، هتذيب التهذيب)24/255هتذيب الكمال)

 .292(،التهذيب ص1/412،413(،التلخيص)4/82(، األم)6/251أمحد. يُنظر: املنتقى ) رواية عن( وكذلك 6)

 .292( يُنظر: التهذيب ص 7)



 اإلجياز يف الفرائض 

 
398 

؛ وذلك أن اجلدة أم األم قد تكون أختًا من أب فإن ورّثوها (1)وهذا االعتبار عندي فاسد
أبهنا جدة ومل يورّثوها أبهنا أخت يسقطها؛ ألن األخت ُيسقطها االبن، واجلدة ال يسقطها االبن 

ل: بل ورّ ثها أبهنا أخت وال تورّ ثها أبهنا جدة؛ ألن اجلدة تسقطها األم، مل ينفصلوا ممن قا
 واألخت ال ُتسقطها األم.

فإن قالوا: نورثها مع األم أبهنا أخت نقضوا اعتبارًا أبقوى القرابتني، وجعلوا األخوة اترة 
 .أقوى من اجلدودة واترة أضعف منها، وإمنا هي قرابة واحدة فكيف تكون قوية ضعيفة

ومىت ورّثوها أبهنا جدة خالفوا نص الكتاب يف فرض األخت، ومىت ورّثوها ابجلدودة اليت قد 
 اختلف يف فرضها، فمنهم من قال سهمها طُعمة وليس بفرض  مسمى.

ويلزمهم إذا خلف أم أم هي أخت من أب وخلف أما أاّل يورّثوها أبهنا أخت؛ ألهنا جدة 
 ا ابألخوة نقضوا اعتبارهم يف معرفة أقوى القراابت.واألم حتجبها عن فرضها، فإن ورّثوه

وقد قيل يف توريث اجلدة إذا كانت أختًا يف قول من ورّثها أبقوى القرابتني أهنا ترث 
 . وكالمها مدخول؛ ملا بينا. (2)ابجلدودة، وقد قيل: إهنا ترث ابإلخوة دون اجلدودة

 إمنا حيجبها غريها؟فإن قالوا: فكيف حتجب األم نفسها إذا كانت أختاً، و 

: قيل: ليس حجبها إايها بغريها مبانع أن حتجبها بنفسها إذا كانت أختاً. وإمنا قال هللا 
ه  السُُّدُس { ومل يفرق بني أن يكون إحدامها أما أو غري أم فوجب  (3)} فَإ ن َكاَن لَُه إ ْخَوٌة َفألُمّ 

 حجبها بنفسها؛ ألهنا أخت للميت بظاهر اآلية.

م قد دخلوا فيما أنكروا، وذلك أهنم امتنعوا من توريثها ابلقرابتني؛ ألنه يؤدي إىل على أهن
حجبها بنفسها، وقد حجبوا األخت عن فرضها إذا كانت أما بنفسها، فإن كان حجب األم 

                              
 (.9/167( يُنظر: املغين)1)

 (.1/412( يُنظر: التلخيص)2)

 من سورة النساء. 11آية رقم ( 3)
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بنفسها يوجب إسقاط فرض األخت وتكميل الفرض هلا مل ينفصلوا ممن قال ملا كان حجب 
إسقاط فرضها بنفسها أسقطنا فرض األم وكّملنا لألخت فرضها؛ األخت عن فرضها يؤدي إىل 

 ألنه أوفر من فرض األم.

ومن زعم أهنا ال حتجب بنفسها وال تورث أبهنا أخت فقد خالف ثالثة فروض منصوصة يف  
 .كتاب هللا 

وذلك أهنم يقولون يف أم هي أخت ألب وأخت أخرى ألب: لألم الثلث، وقد فرض هللا 
كان للميت أختان وله يف هذا املوضع أختان، ومل يفرق بني أن تكون إحدامها أما   هلا السدس إذا

 أو ال تكون أما.

وجعلوا لألخت اليت ليست أبم النصف، وقد فرض هللا لألختني الثلثني فلكل واحدة إذاً 
 الثلث، فمن جعل هلا النصف كان قد زادها على ما فرض هللا هلا.

ملا فرض لألختني الثلثني كان معلومًا أن لكل واحدة الثلث، واملوضع الثالث: هو أن هللا 
 فمن منعها الثلث إذا كانت أماً كان خمالفاً لظاهر اآلية.

، وابن عم هو  (1)وليس مبنكر  توريث ذي رحم بقرابتني،/ مثل: األب يرث بفرض  وتعصيب 
 أخ ألم.

. كذلك ُروي نصاً عن عمر (2)نيوقد أمجعوا يف ابن العم إذا كان أخاً من أم أنه يرث ابلقرابت
وعلي وعبد هللا بن مسعود وزيد بن اثبت وهااتن القرابتان تكون يف نكاح اجملوس، فهذا يقضي 
على ما اختلفوا فيه يف األم إذا كانت أختاً، والبنت تكون بنت ابن يف حنو ذلك. وال نعلم عن 

 خالف ذلك.  -حمفوظاً -الصحابة 

كل فريق، فاقتصران على فصل من ذلك يف هذا   (3)[ُحجج]ع وقد تقصينا يف الكتاب اجلام

                              
 .49( هناية اللوحة رقم 1)

 .297( يُنظر: التهذيب ص 2)

 ( ليست يف ج.3)
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 الكتاب لنبني فساد اعتبارهم يف أقوى القرابتني.

وعن احلسن بن صاحل يف اجملوس: ال يتوارثون بنكاح ال حيل يف اإلسالم ويرثون بكل نكاح 
 .(1)يكون به املرياث سوى النكاح الفاسد

حملارم. فإن صحت هذه الرواية فيشبه أن وذكر عن علي أنه وّرث اجملوس بنكاح ذوي ا
تكون ملا رآهم ال تعرُّض هلم يف نكاحهم، فإذا مات على ذلك لزمه ما أوجبه النكاح من 

 .(2)املواريث

وكان مالك والشافعي وأبو حنيفة وعامة الفقهاء ال يورّثون اجملوس وسائر أهل الذمة بنكاح 
 .(3)ذوي احملارم من نسب أو رضاع

 باب:مسائل من ال

جموسي تزوج ابنته فأولدها ابنتني مث مات اجملوسي: فإن امرأته ال ترث ابلنكاح؛ ألهنا ابنته، 
 .(4)ولكنها ترثه وابنتاها ومها أختاها من أبيها الثلثان، والباقي للعصبة

فإن ماتت إحدى االبنتني الصغريتني بعده فألختها ألبيها وأمها النصف، وألختها ألبيها 
دس تكملة الثلثني، وهلا أيضًا أبهنا أم السدس، وحجبت نفسها بنفسها، والباقي وهي أمها الس

 للعصبة.

                              
(، ويُنظر: 1/412( قال اخلربي:"وأمجعو أبهنم اليورثون بنكاح ذوي احملارم وهو ماال يُقرون عليه لو أسلموا" التلخيص)1)

 .292التهذيب ص 

 (.1/412توريثهم من وجه غري اثبت".التلخيص) ( قال اخلربي: "وروي عن علي2)

 (.9/165، املغين)292(،التهذيب ص 1/412التلخيص) ،558الكايف ص  (،30/34( يُنظر: املبسوط)3)

 (  وصورة ذلك : 4)
 3 
 بنت جموسي وهي زوجته

2/3 
1 

 1 بنتان

 1 الباقي عصبة
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ومن وّرث أبثبت القراابت جعل لألخت لألب واألم النصف، ولألم الثلث ومل حيجبها 
 .(1)بنفسها

 فإن ماتت األم بعد الصغرى فالبنتها النصف، والباقي هلا؛ ألهنا أخت ألب.
 .(2)ني جعل الباقي للعصبةومن مل يورث ابلقرابت

ولو مل متت األم بعد الصغرى ولكن ماتت البنت األخرى: فألمها الثلث، وهلا النصف أبهنا 
 أخت ألب.

 .(3)ومن مل يورث ابلقرابتني أعطاها الثلث، والباقي للعصبة
ته جموسي تزوج أمه فأولدها بنتًا مث تزوج ابلبنت فأولدها بنتًا أخرى مث مات: فإّن أمه وابن

اللتني تزوجهما ال يراثنه ابلنكاح، ولكن يكون ألمه السدس، والبنتيه الثلثان، والباقي للعصبة، 

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

 
 عند من ورث أبثبت القراابت

 6 
 2 1/3 1/6+1/6 ت ألب وهي أمأخ

 3 1/2 أخت ألب وأم

 1 الباقي عصبة
 

 (  وصورة ذلك : 2)

 
 عند من مل يورث ابلقرابتني 

1  2 
 1 1/2 1 +الباقي1/2 بنت وهي أخت ألب

 1 الباقي x x عصبة
 

 (  وصورة ذلك : 3)

 
 عند من مل يورث ابلقرابتني 

6  3 

 1/2+1/3 أم وهي أخت ألب

 
5 1/3 1 

 2 الباقي 1 الباقي عصبة
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 .(1)وال ترث الكربى أبهنا أخت ألم

فإن ماتت بعد ذلك أم اجملوسي فلبنتها النصف، وهلا أيضًا ولبنتها السدس تكملة الثلثني؛ 
 ألهنما بنتا ابن امليتة، والباقي للعصبة.

يورث ابلقرابتني جعل للبنت النصف، ولبنت ابنها اليت هي بنت بنتها السدس، ومن مل 
 .(2)والباقي للعصبة

 فإن ماتت العليا بعد ذلك فلبنتها النصف ابلبنوة، وهلا الباقي أبهنا أخت.

 .(3)ومن مل يورث ابلقرابتني جعل الباقي للعصبة

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

 6 
 1 1/6 أم

 بنت
2/3 

2 

 2 بنت

 1 الباقي عصبة
 

 (  وصورة ذلك : 2)

 
 عند من مل يورث ابلقرابتني 
12  6 

 3 1/2 7 +نصف السدس1/2 بنت وهي بنت ابن
 1 1/6 1 نصف السدس بنت بنت هي بنت ابن

 2 الباقي 4 الباقي عصبة
 

 وصورة ذلك :   (3)
 عند من مل يورث ابلقرابتني 

 1  2 
 1 1/2 1 +الباقي1/2 بنت وهي أخت ألب

 1 الباقي x x عصبة
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، فإن للعليا الثلث أبهنا أم وهلا ولو مل تكن العليا ماتت ولكن ماتت السفلى وبقيت العليا
 .(1)النصف أبهنا أخت ألب

جموسي تزوج ابنته فأولدها بنتًا مث تزوج ابنته الصغرى فأولدها بنتًا مث مات اجملوسي فلبناته 
 .(2)الثلثان، والباقي للعصبة

فإن ماتت بعده الكربى فالبنتها النصف، والباقي بني ابنتها وبنت ابنتها نصفني؛ ألهنما 
 أختامها ألبيها.

 .(3)ومن مل يورث ابلقرابتني جعل الباقي كله لبنت ابنتها وحدها

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

 6 
 5 1/2+1/3 أم وهي أخت ألب

 1 الباقي عصبة

 

 (  وصورة ذلك : 2)
 18 

 بنت عليا
2/3 

4 
 4 بنت وسطى

 4 بنت صغرى

 6 الباقي عصبة

 

 وصورة ذلك : (  3)

 
 عند من مل يورث ابلقرابتني 

4  2 
 1 1/2 3 +نصف الباقي1/2 بنت وهي أخت ألب

 1 الباقي 1 نصف الباقي بنت بنت وهي أخت ألب
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ولو كانت الوسطى هي امليتة بعد األب ومل متت الكربى، فألمها السدس، والبنتها النصف، 
 والباقي بني ابنتها وأمها نصفني؛ ألهنما أختاها.

 .(1)ومن مل يورث ابلقرابتني جعل الثلث الباقي للعصبة

لو كانت السفلى هي بعد األب وبقيت العليا والوسطى، فألمها السدس، وألمها أيضاً و 
وجلدهتا أم أمها الثلثان؛ ألهنما أختاها، والباقي للعصبة، فيصري لألم النصف، وللجدة الثلث، 

 وللعصبة السدس.

ألهنا ومن مل يورث ابلقرابتني أعطى األم الثلث ومل حيجبها بنفسها، وأعطى اجلدة النصف؛ 
 . (2)أخت ألب، والباقي للعصبة

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

 
 عند من مل يورث ابلقرابتني 

4  6 
 1 1/6 3 +نصف الباقي1/6 أم وهي أخت ألب

 3 1/2 1 +نصف الباقي1/2 بنت وهي أخت ألب
 2 الباقي   عصبة

 

 (  وصورة ذلك : 2)
 عند من مل يورث ابلقرابتني 

 6  6 
 3 1/2 2 +نصف الثلثني1/6 جدة وهي أخت ألب
 2 1/3 3 +نصف الثلثني1/6 أم وهي أخت ألب

 1 الباقي 1 الباقي عصبة
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 ويلزمهم إن جعلوا اجلدودة أقوى من األخوة أن ال يورثوا اجلدة هاهنا؛ ألن األم  حتجبها.

جموسي تزوج أمه فأولدها بنتًا مث تزوج اببنته فأولدها ابنًا مث تزوج االبن جدته وهي أم 
لباقي بني ابنه وابنته للذكر مثل حظ اجملوسي فأولدها بنتًا مث مات اجملوسي: فلألم السدس، وا

 .(1)األنثيني

فإن ماتت أم اجملوسي بعده: فالبنتيها الثلثان، والباقي بني ابنتها اليت هي ابنة ابنها وهي أم 
البنتها اليت هي بنت ]ابن ابنها وبني ابن ابنها للذكر مثل حظ األنثيني، وتصح من تسعة أسهم 

 اليت هي بنت ابن ابنها ثالثة أسهم، والبن ابنها سهمان.، والبنتها (2)[ابنها أربعة أسهم

 .(3)ومن مل يورث ابلقرابتني أعطى ابنتيها الثلثني، والباقي البن ابنها وحده

فإن مات االبن بعد ذلك: فألمه السدس، وابنته النصف، والباقي ألمه؛ ألهنا أخت من 

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

 18 
 3 1/6 أم

الباقي بينهما للذكر  بنت
 ينيمثل حظ األنث

5 

 10 ابن

 x x بنت ابن
 

 ( يف أ كتبت مكررة وذلك خطأ من الناسخ.2)
 (  وصورة ذلك : 3)

 
 عند من مل يورث ابلقرابتني 

9  6 
 3 2/3 بنت هي بنت ابن ابن

2/3 
2 

الباقي بينهما للذكر مثل حظ  بنت هي بنت ابن
 األنثيني

4 2 
 2 الباقي 2 ابن ابن
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 .(1)أب

ا سدس آخر أبهنا أخت ألم وهي فإن ماتت بنت االبن: فلجدهتا أم أبيها السدس، وهل
 عمة ألب.

قال أبو احلسني: ولو اشرتى جارية أو تزوج امرأة فأولدها أوالدًا أو وطيء امرأة حيسبها 
امرأته فحملت منه مث تبنّي بعد ذلك أهنم ذوات حمارم، فإنه ال حد عليه للشبهة، ويثبت النسب 

 . (2)واالختالف فيها واحدٌ منه، واحلكم يف مرياثهم كاحلكم يف مواريث اجملوس، 

 ومىت ألقي يف هذا الباب جدة هي أخت فإهنا ال تكون إال أم أم.

 فإن قيل: أم أب هي أخت فإهنا ال تكون إال أختاً ألم.

فإن قيل: بنت هي أخت، فإن كان امليت رجاًل فهي أخت ألم، وإن كانت امرأة فإهنا 
 أخت ألب.

  أختاً ألب.فإن قيل: أم هي أخت، فإهنا ال تكون إال

 فإن قيل: أب هو أخ، فإنه ال يكون إال أخاً ألم.

 إن شاء هللا. –وقد أفردان كتاابً ملعرفة األنساب، وفيما ذكران هاهنا كفاية ومقنع 

 

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

 6 
 3 +الباقي1/6 أم وهي أخت من أب

 3 1/2 بنت
 

 .298( يُنظر: التهذيب ص 2)
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 باب
 )الغرقى والذين ميوتون وال يعلم أي الوارثني مات أوالً(

ن اثبت أهنم مل يورثوا الغرقى قال أبو احلسني: ُروي عن أيب بكر رمحه هللا وابن عباس وزيد ب
 . (3). وعن معاذ حنوه(2( )1)[لألحياء من ورثته]بعضهم من بعض، وجعلوا مال كل ميت 

وبه قال احلسن بن علي بن أيب طالب وعمر بن عبد العزيز وأبو الزاند والزهري واألوزاعي 
 . (5)حنوه . وعن احلسن أيضاً (4)ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وزفر واللؤلؤي

أمواهلم ومل يوراث ميتًا من ميت  (7)أهنما وّراث بعضهم من بعض من تالد (6)وعن علي وإايس
. وبه قال شريح وعطاء ومحيد األعرج واحلسن وعبد هللا بن عتبة والشعيب (8)مما ورثه عن ميت

ن بن صاحل وشريك وحيىي بن آدم وإسحاق ب (9)والنخعي والثوري وابن أيب ليلى واحلسن/
 .(10)راهويه

                              
 ( يف ج "لورثته األحياء".1)
 (.9/171(، املغين)1/717( يُنظر: التلخيص)2)

 (.9/171(، املغين)1/717( يُنظر: التلخيص)3)

(، التهذيب ص 6/33)(، روضة الطالبني13/496، االستذكار)138(، السراجية ص 30/27( يُنظر: املبسوط)4)
 (.9/171(، املغين)1/717( التلخيص)9/171، املغين)319

 .319( يُنظر: التهذيب ص 5)

( هو أبو واثلة  إايس بن معاوية بن قُرة املزين البصري، اتبعي ثقة فقيه ُيضرب به املثل يف الذكاء والعقل. وقد مات سنة 6)
 (.1/341(، هتذيب التهذيب)3/407هـ. هتذيب الكمال)122

الفواكه  .( التالد: "املال القدمي الذي مات وهو ميلكه"، والطريف: "املال املتجدد الذي ورثه من امليت الذي مات معه"7)
 .341الشهية ص 

 (.13/498( يُنظر: االستذكار)8)

 .50( هناية اللوحة رقم 9)

 (.9/170(،املغين)1/417(، التلخيص)13/498،499( يُنظر: االستذكار)10)
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 .(1)وُروي عن عمر وابن عباس القوالن معاً 

بن زيد عن زيد بن اثبت قال: "أمرين أبو بكر فقسمت مرياث قتلى  (2)[خارجة]وعن 
اليمامة، وورثت األحياء من األموات ومل أورث األموات بعضهم من بعض، وأمرين عمر يف 

 .(3)وات بعضهم من بعض"طاعون عمواس فورثت األحياء من األموات ومل أورث األم

قال خارجة: وقسمت أان مرياث أهل احلرة فورثت األحياء من األموات ومل أورث األموات 
 .(4)متوافرون بعضهم من بعض، وأصحاب رسول هللا 

ومعاذ  (5)وعن الشعيب ملا قدم عمر الشام يف الطاعون الذي مات فيه أبو عبيدة بن اجلراح
دار فيصلي عليهم، مث قال لعلي: ورث هؤالء، فورّثهم علي من بن جبل جعل جيمع عظام أهل ال

 .(6)تالد أمواهلم

قال أبو احلسني: يعين ورث بعضهم من بعض من تالد أمواهلم، والتالد هو: ما اكتسبه 
 الرجل، والطارف: ما ورثه عن غريه.

عمر زوجة  (7)وعن جعفر بن حممد عن أبيه قال: التقت صارختان على أم كلثوم بنت علي

                              
 (.13/496نظر: االستذكار)( يُ 1)

 ( يف أ ، ج "اخلارجة".2)
 (.6/222( البيهقي)3)

 (.10/298( مصنف عبدالرزاق)4)

 أمني عبيدة أبو ، الفهرى القرشى فهر بن احلارث بن ضبة بن أهيب بن هالل بن اجلراح بن هللا عبد بن عامر ( هو5)
. هـ 18، وشهد فتوح الشام. وقد مات سنة  اً بدر  هدش و ،اً قدمي أسلم ،املشهود هلم ابجلنة العشرة أحدو  ،األمة

 (.1/148(، معرفة الصحابة)1/5السري)
 (.6/222(، سنن البيهقي)10/295( مصنف عبدالرزاق)6)

 ، ولدت سنة ست ، مث خطبها عمر ( هي أم كلثوم بنت علي بن أيب طالب اهلامشية، شقيقة احلسن واحلسني 7)
 (.3/500زيداً. السري)وهي صغرية وتزوجها وأجنبت له 
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فلم يعلم أيهما مات أواًل، فلم يورث واحد  (1)بن اخلطاب وعلى ابنها زيد بن عمر بن اخلطاب
 .(2)منهما من صاحبه شيئاً. قال انفع: فصلى عليها ابن عمر

قتال يوم اجلمل،  (4)وابنه حممد (3)وعن مالك بن أنس قال: بلغنا أن طلحة بن عبيد هللا
 .(5)احد منهما عن صاحبه، وأصلحت عائشة بني الورثةفاخُتصم يف مرياثهما، فلم يورث و 

وعن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن علمائهم أنه مل يتوارث من قتل يوم اجلمل ويوم صفني 
 ويوم احلرة، مث كان قديد، فلم يورث أحٌد منهم من صاحبه شيئاً.

نهما، قال أبو احلسني: ولو أن أخوين مات أحدمها قبل اآلخر مث أشكل من األول م
وادعى ورثة كل واحد  أن صاحبهم مات بعد اآلخر، فإنه يقسم ما لكل واحد منهم على سبيل 
مرياث الغرقى، وحيلف كل واحد  من املدعيني لصاحبه. وقال الشافعي يف كتاب الدايت حنو 

 .(6)هذا

تان قال أبو احلسني: ولو أقام ورثة كل واحد  البينة أن صاحبهم مات بعد، فإنه يسقط البين
ويقسم على سبيل الغرقى، وإن ُعرف أّن أحدمها مات بعينه أواًل مث أشكل بعد ذلك أيهما كان 

 األول وقف لكل واحد  مورثه من صاحبه حىت يتذكر الشهود األول منهما أو يصطلح الورثة.

                              
( هو زيد بن عمر بن اخلطاب أمه أم كلثوم بنت علي، وكان من سادات قريش. وقد تُويف شااًب ومل يعقب، وذلك يف 1)

 (.3/502أول خالفة معاوية. السري)

 (.4/384(، املستدرك)4/74الدارقطين)سنن (، 6/222)الكربى البيهقيسنن ( 2)

  املدىن حممد أبو ، التيمى القرشى مرة بن تيم بن سعد بن كعب  بن عمرو بن مانعث بن هللا عبيد بن طلحة ( هو3)
 إىل السابقني الثمانية وأحد الشورى، أصحاب الستة وأحداملبشرين ابجلنة  العشرة أحدو  جواداأل من شجاع، صحايب،

 (.3/229(، األعالم)1/23. السري) هـ36يف معركة اجلمل سنة  وقد قتل سالم اإل

 روى. له رؤية  التيمى القرشى مرة بن تيم بن سعد بن كعب  بن عمرو بن عثمان بن هللا عبيد بن طلحة حممد بن ( هو4)
 (.7/291. اجلرح والتعديل)ليلى اىب بن الرمحن وعبد طلحة بن حممد بن ابراهيم ابنه عنه

 (.8/358( املدونة)5)

 (.16/67اجملموع)تكملة (، 6/222( يُنظر: سنن البيهقي)6)
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وقال بعض املتأخرين: القياس يف مرياث الغرقى أن يعطى كل وارث ما يتيقن له ويوقف 
 . (1)يهاملشكوك ف

وال أعلم أحدًا من املتقدمني قاله، إال ما روي عن عائشة من إصالحها بني ورثة طلحة 
 .(2)وبني ورثة ابنه حممد

وروي أن األوزاعي ُسئل عن رجل وامرأته ُأحدَّا يف الزان أبيهما يُبدأ ابلرجم؟ فقال: ال تبايل 
ذا مل يُعلم أيهما ُأحدَّ أواًل يف الزان أبيهما بدأت ابلرجم، فقيل له: كيف املرياث بينهما؟ قال: إ

 .(3)فإهنما ال يتواراثن مبنزلة الغرقى

 مسائل من هذا:

قال أبو احلسني: وتفسري قول من ورث بعضهم من بعض أن يُبدأ أبحدهم فيقسم صلب 
ماله بني ورثته األحياء واألموات، فإذا قسمت ذلك نظرت ما ورث كل ميت من هذا امليت 

ه فقسمت ذلك بني األحياء من ورثته وكأّن األموات مل يكونوا يف هذه احلال الذي قسمت مال
وال يرث األموات من ذلك شيئاً؛ ألنه شيٌء ورثه عن ميت آخر وال حيجبون يف هذه احلال إمنا 
حيجب هبم إذا ورثتهم عن امليت اآلخر، وجيعل الباقني كأهنم أحياء، ويقسم صلب ماله كما 

 وصفت.

 غرقى مل يعلم أيهما مات أوالً أحدمها موىل هاشم واآلخر موىل متيم:مثاله: أخوان 

 .(4)[ومال التميمي ملواله]فمن مل يورث الغرقى جعل مال اهلامشي ملواله 

ومن ورثهم جعل مال اهلامشي ألخيه التميمي مث أماته فورثه مواله متيم وجعل مال التميمي 
 ال كل واحد منهما ملوىل أخيه.ألخيه اهلامشي مث أماته فورثه هاشم فيصري م

                              
 (.9/173(، املغين)1/418( يُنظر: التلخيص)1)

( قال ابن عبدالرب: "وقد روي عن عائشة أهنا شهدت أبن طلحة قُتل قبل ابنه حممد يوم اجلمل، وشهد بذلك معها 2)
 (. 13/499غريها فورث طلحة ابنه حممد....". االستذكار)

  مل أقف عليه.( 3)

 ( ليست يف ج.4)
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فإن خلف كل واحد امرأة وبنتاً: فمن مل يورث الغرقى جعل المرأته الثمن، وللبنت النصف، 
 .(1)والباقي ملواله

ومن ورثهم جعل للمرأة الثمن، وللبنت النصف، والباقي ألخيه كأنه حي، فالفريضة من 
ني األحياء من ورثة األخ، المرأته من ذلك مثانية أسهم، لألخ منها ثالثة أسهم فيقسم الثالثة ب

الثمن، والبنته النصف، والباقي ملواله، ال تنقسم الثالثة أسهم على مثانية فاضرب مثانية يف مثانية 
تكن أربعة وستني فاقسم مال كل أخ على أربعة وستني سهماً، المرأته من ذلك الثمن مثانية، 

عة وعشرون يكون ألخيه، فيقسم ذلك على األحياء من والبنته النصف اثنان وثالثون، ويبقى أرب
 .(2)ورثة األخ، المرأته منها الثمن ثالثة أسهم، والبنته اثنا عشر، وملواله تسعة

أخ وأخت غرقا فلم يعلم أيهما مات أواًل وخلف األخ امرأة وبنتاً، وخلفت األخت زوجاً 

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

 8 
 1 1/8 زوجة
 4 1/2 بنت

 3 الباقي موىل

 

 (  وصورة ذلك : 2)
 8  8 64 

 8    1 1/8 زوجة

 32    4 1/2 بنت

 - -  ت 3 الباقي أخ

 3 1 1/8 زوجة   

 12 4 1/2 بنت   

 9 3 الباقي موىل   
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هنا حية، فيكون المرأته الثمن، والبنته وبنتاً: من وّرث الغرقى فإنه مييت األخ وجيعل األخت كأ
النصف، والباقي وهو ثالثة أسهم ألخته، مث يقسم الثالثة األسهم على األحياء من ورثة األخت 
لزوجها من ذلك الربع، والبنتها النصف، والباقي لعصبتها األحياء فريضتها من أربعة فاضرب 

ألخ على اثنني وثالثني سهماً، المرأته الثمن األربعة يف مثانية تكن اثنني وثالثني، فيقسم مال ا
أربعة، والبنته النصف ستة عشر، وألخته اثنا عشر يكون ذلك لورثتها األحياء، لزوجها من ذلك 

، مث مييت األخت وجيعل األخ كأنه حي، (1)ثالثة أسهم، والبنتها ستة، ولعصبتها األحياء الثالثة
بقى سهم ألخيها يقسمه على األحياء من ورثته، فيكون لزوجها الربع، والبنتها النصف، وي

المرأته من ذلك الثمن، والبنته النصف، والباقي لعصبته، وتصح فريضة األخ من مثانية، فاضرب 
مثانية يف فريضة األخت وهي أربعة تكن اثنني وثالثني، فيقسم مال األخت على اثنني وثالثني 

لباقي ألخيها وهو مثانية، المرأته من ذلك الثمن سهماً، لزوجها مثانية، والبنتها ستة عشر، وا
 .(2)سهم، والبنته أربعة، ولعصبته ثالثة
                              

 (  وصورة ذلك : 1)
 8  4 32 

 4    1 1/8 زوجة
 16    4 1/2 بنت
 - -  ت 3 الباقي أخت
 3 1 1/4 زوج   
 6 2 1/2 بنت   
 3 1 الباقي عصبة   

 

 (  وصورة ذلك : 2)
 4  8 32 

 8    1 1/4 زوج
 16    2 1/2 بنت
 - -  ت 1 الباقي أخ

 1 1 1/8 زوجة   
 4 4 1/2 بنت   
 3 3 الباقي عصبة   
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زوج وزوجة غرقا مل يعلم أيهما مات أواًل وخلف كل واحد  أبوين وهلما ابن وبنت: أمت 
الزوج واجعل املرأة كأهنا حية فيكون المرأته الثمن، وألبويه السدسان، والباقي بني االبن 

وتصح من اثنني وسبعني، للمرأة منها تسعة أسهم مقسوم بني األحياء من ورثتها،  (1)والبنت،/
ألبويها السدسان، والباقي بني ابنها وابنتها، فمسألتها تصح من مثانية عشر وهلا تسعة أسهم 
توافق مسألتها ابألتساع، فاضرب وفق فريضتها وهو اثنان يف اثنني وسبعني تكن مائة وأربعة 

فاقسم مال الزوج على ذلك، ألبويه السدسان من مائة وأربعة وأربعني مثانية وأربعون، وأربعني، 
والبنه وابنته مثانية وسبعون، والمرأته مثانية عشر، ألبويها من ذلك سدساه ستة، والبنها وابنتها 
اثنا عشر، فيجتمع لالبن ستون سهماً، وللبنت ثالثون سهماً، ولسهام كل واحد ثلث صحيح، 

صر املسألة واجعلها من ثلثها وذلك مثانية وأربعون سهماً، واجعل لكل واحد  ثلث ما يف فاخت
، (2)يده، فيكون ألبوي الزوج ستة عشر، وألبوي املرأة سهمان، ولالبن عشرون، وللبنت عشرة

مث متيت املرأة وجتعل الزوج حياً، فيكون لزوجها الربع، وألبويها السدسان، والباقي بني االبن 
بنت، فريضتها من ستة وثالثني سهماً، للزوج تسعة يكون لورثته األحياء، ألبويه منها وال

السدسان، والباقي بني االبن والبنت، فمسألته من مثانية عشر، وله تسعة أسهم توافقها 
ابألتساع، فاضرب وفق مسألته يف ستة وثالثني يكن اثنني وسبعني فاقسم مال املرأة على اثنني 

                              
 .51( هناية اللوحة رقم 1)

 ( وصورة ذلك: 2)
 24 72   6==18 144 144 48 

 8 24 24  -  12 4 1/6 أم
 8 24 24  -  12 4 1/6 أب
 ابن

 13 الباقي
26  

 الباقي
8 52+8 60 20 

 10 30 4+26 4  13 بنت
 - - - - - ت 9 3 1/8 زوجة

 1 3 3 3 1/6 أم    
 1 3 3 3 1/6 أب    
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، ألبويها أربعة وعشرون، والبنها وابنتها ثالثون، ولزوجها مثانية عشر يكون ذلك وسبعني سهماً 
لورثته األحياء، ألبويه ستة، والبنه وابنته اثنا عشر، فيجتمع لالبن مثانية وعشرون، وللبنت أربعة 

 .(1)عشر

ما زوج وزوجة وابن هلما ماتوا فلم يعلم أيهم مات أواًل وخلف الزوج امرأة أخرى حية وأ
وخلفت املرأة أابها وابناً هلا آخر من غري الزوج: من مل يورث الغرقى جعل ربع مال الزوج المرأته 

، (3)، وجيعل سدس مال املرأة ألبيها، والباقي البنها احلي(2)احلية، وألمه الثلث، والباقي لعصبته
 .(4)حياءوجيعل سدس مال االبن ألخيه من أمه، وألم أبيه السدس، والباقي لعصبته األ

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

 36   6==18 72 72 
 12 12 - -  6 1/6 أم
 12 12 - -  6 1/6 أب
 ابن

 الباقي
10  

 الباقي
8 20+8 28 

 14 4+10 4  5 بنت
 - - - - ت 9 1/4 زوج

 3 3 3 1/6 أم   
 3 3 3 1/6 أب   

 

 (  وصورة ذلك : 2)
 12 

 4 1/3 أم
 3 1/4 زوجة
 5 الباقي عصبة

 

 (  وصورة ذلك : 3)
 6 

 1 1/6 أب
 5 الباقي ابن

 

 (  وصورة ذلك : 4)
 4 

 1 1/6 أخ ألم
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ومن ورث الغرقى يبدأ فيميت الزوج وجيعل االبن واملرأة كأهنما حيان، فيكون المرأتيه 
الثمن، وألمه السدس، والباقي البنه، فريضته من مثانية وأربعني، المرأته امليتة، منها ثالثة أسهم 

ستة أسهم،  يكون ذلك لألحياء من ورثتها، ألبيها سدسها، والباقي البنها احلي، فمسألتها من
وهلا ثالثة أسهم توافقها ابألثالث، فخذ وفق الستة وهو اثنان فاحفظه، والبن امليت من مرياث 
أبيه أربعة وثالثون سهمًا يكون ذلك لألحياء من ورثته، فألم أبيه سدسها، وألخيه من أمه 

خذ وفقها وهو السدس، والباقي لعصبة األحياء، فمسألته من ستة، وهلا أربعة وثالثون توافقها، ف
ثالثة فاضربه يف وفق فريضة املرأة وهو اثنان تكن ستة فاضربه يف الثمانية واألربعني تكن مائتني 

وامليتة مثانية ]ومثانية ومثانني فاقسم مال الزوج على ذلك، ألمه مثانية وأربعون، واحلية مثانية عشر، 
الثة، والبنها احلي مخسة عشر، يكون ذلك لألحياء من ورثتها، ألبيها منها السدس ث (1)[عشر

والبن امليت من أبيه مائتان وأربعة تكون ذلك لورثته األحياء، ألم أبيه منها أربعة وثالثون، 
وألخيه ألمه أربعة وثالثون، ولعصبته مائة وستة وثالثون فيجتمع ألم الزوج اثنان ومثانون، والبن 

الزوج واالبن كأهنما حيان فيكون لزوجها الربع  مث مييت املرأة وجيعل (2)املرأة احلي تسعة وأربعون
وألبيها السدس، والباقي البنيها، فالفريضة من أربعة وعشرين، للزوج ستة يكون ذلك لورثته 
األحياء ألمه ثلثها، والمرأته احلية الربع، والباقي لعصبته، فريضته من اثين عشر وله ستة يوافقها، 

                                                                                       
 1 1/6 أب أم

 4 الباقي عصبة
 

 ( ليست يف ج.1)
 : (  وصورة ذلك 2)

  48   6   6 288 
 82=34+48 1 1/6 أم أب    8 1/6 أم

 زوجة
1/8 

3       18 
 _      ت 3 زوجة
 _   ت    34 الباقي ابن

 49=34+15 1 1/6 أخ ألم 5 الباقي ابن آخر   
 3    1 1/6 أب   
 136 4 الباقي عصبة      
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والبن امليت من مرياث أمه سبعة أسهم يكون ذلك لورثته فخذ وفق فريضته وهو اثنان فاحفظه، 
األحياء، ألم أبيه السدس، وألخيه ألمه السدس، والباقي لعصبته، فمسألته من ستة وله سبعة ال 

داخلة يف الستة، فاضرب ستة يف أربعة  -أعين وفق فريضة الزوج-تنقسم عليهما، واالثنان 
مال املرأة على ذلك، ألبيها من ذلك السدس أربعة  وعشرين تكن مائة وأربعة وأربعني، فاقسم

وعشرون، والبنها احلي اثنان وأربعون، ولالبن امليت اثنان وأربعون يكون ذلك لألحياء من ورثته 
ألخيه من ذلك سبعة، وألم أبيه سبعة، ولعصبته مثانية وعشرون، ولزوج امليتة ستة وثالثون يكون 

اثنا عشر، والمرأته احلية تسعة، ولعصبته مخسة عشر، ذلك لألحياء من ورثته، ألمه منها 
، مث مييت االبن وجيعل الزوج (1)فيجتمع ألم األب تسعة عشر، ولالبن احلي تسعة وأربعون

والزوجة كأهنما حيان، فيكون ألمه الثلث، والباقي ألبيه، فاملسألة من ثالثة أسهم سهم منها 
والباقي البنها احلي، وهلا سهم ال ينقسم على ستة، لألم يكون لورثتها األحياء ألبيها السدس، 

ولألب سهمان بني ورثته األحياء، ألمه الثلث، والمرأته احلية الربع، والباقي لعصبته، فمسألته 
من اثين عشر وله سهمان توافقها، فخذ وفق االثين عشر وهو ستة وذلك جيزي عن الستة 

واقسم مال االبن على مثانية عشر أليب أمه  األخرى، فاضرب ستة يف ثالثة تكن مثانية عشر،
 .(2)سهم، وألخيه من أمه مخسة، وألم أبيه أربعة، والمرأة أبيه احلية ثالثة، ولعصبة أبيه مخسة

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

  24   12   6 144 
 24 1 1/6     4 1/6 أب
 ابن

 الباقي
 49=7+42 1 1/6 أخ ألم    7

 -   ت    7 ابن
 -      ت 6 1/4 زوج
 19=12+7   أم أب 4 1/3 أم   
 9    3 1/4 زوجة   
 15    5 الباقي عصبة   
 28 4 الباقي عصبة      

 

 (  وصورة ذلك : 2)
  3   6   12 18 
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 فصل آخر: 

ومىت كانت املسألة مناسخة وكان يف الورثة غرقى فصحح فريضة امليت األول واجعلها أصل 
يناه، واجعل مسألة كل غريق كأعداد انكسرت مسألتك مث صحح مسألة كل غريق على ما ب

عليهم سهامهم من أصل مسألة امليت األول ووافق بني سهام كل غريق من أصل املسألة وبني ما 
صحت مسألته منه ووافق بني املسائل بعضها لبعض كما بينا يف تصحيح مسائل الصلب على 

ضها يف بعض إن اتفقت مث ما األعداد، واضرب املسائل بعضها يف بعض إن مل تتفق ووفق بع
 اجتمع يف مسألة امليت األول، فما اجتمع صحت املسائل منه.

مثاله: إذا ترك بنتًا وأخوين فلم يقسم املال حىت غرق األخوان ومل يعلم أيهما مات أوالً 
بينهم ]وخلف أحدمها امرأة وبنتاً وخلف اآلخر ابنني وابنتني: فمسألته تصح من ستة وال ينقسم 

اآلخر عن سهم وترك امرأة وبنتًا وابين أخ: ومسألته تصح من ستة  (2)مث مات/ (1)[مسألتهعلى 
عشر وال يصح سهمه على مسألته، فاملسألتان تتفقان ابألنصاف، فاضرب نصف إحدامها يف 
مجيع األخرى تكن مثانية وأربعون، مث اضرب ذلك يف مسألة امليت األول وهي أربعة تكن مائة 

 ومنها تصح، فلبنت امليت األول النصف ستة وتسعون سهماً، والبين وابنيت األخ واثنني وتسعني
 .(3)مثانية وأربعون، ولبنت األخ اآلخر أربعة وعشرون، فالمرأته ستة والبين أخيه مثانية عشر

                                                                                       
 -      ت 1 1/3 أم
 -   ت    2 الباقي أب

 1    1 1/6 أب   
 5    5 الباقي ابن   
 4 4 1/3 أم      
 3 3 1/4 زوجة      
 5 5 الباقي عصبة      

 

 ( ليست واضحة يف أ واملثبت يف ج.1)
 .52( هناية اللوحة رقم 2)

 (  وصورة ذلك : 3)
 192 192 
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ومن ورث الغرقى قال: مسألة امليت من أربعة مات أحد األخوين وخلف ابنني وابنتني 
مات عن سهم فال ينقسم على مسألته وخلف اآلخر امرأة وبنتاً، فالمرأته فمسألته من ستة وقد 

الثمن، والبنته النصف، والباقي وهو ثالثة أسهم لألخ الغريق فيكون ذلك بني ابنيه وابنتيه على 
ستة، فال تنقسم على مسألته وتوافق ابألثالث فاضرب ثلث الستة يف مثانية تكن ستة عشر، 

امرأة تصح من ستة عشر وهي توافق مسألة األخ اآلخر ابألنصاف، فمسألة األخ الذي له 
فاضرب نصف إحدى املسألتني يف مجيع األخرى تكن مثانية وأربعني مث يف مسألة امليت األول 
وهي أربعة تكن مائة واثنني وتسعني، فللبنت النصف ستة وتسعون، والبين وابنيت األخ نصف ما 

الذي له امرأة مثانية وأربعون، المرأته منها ستة، والبنته أربعة بقي وهو مثانية وأربعون، ولألخ 
وعشرون، وألخيه الغريق مثانية عشر يكون ذلك بني ابنيه وابنتيه فيجمع البين وابنيت األخ ستة 

 .(1)وستون سهماً 

فإن ترك امرأة وبنتاً وأخاً مث غرقت املرأة والبنت قبل قسم املرياث واملرأة هي أم البنت 
 املرأة أماً وزوجاً وأختاً من أب وأخوين من أم وخلفت البنت زوجها وعماً. وخلفت

                                                                                       
 96 96 1/2 األولبنت امليت 
 ابنا أخ

 18+48 الباقي
44 

 22 ابنتا أخ
 24 24  بنت أخ آخر
 6 6  زوجة األخ

 

 (  وصورة ذلك : 1)
  4    192 192 
 96 96    2 1/2 بنت
 أخ

 الباقي
 -    ت 1

 -  ت الباقي  1 أخ
 6 6  1/8 زوجة   
 24 24  1/2 بنت   
 44 12+32 ابنان     
 22 6+16 بنتان     
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فمن مل يورث الغرقى قال مسألة امليت األول من مثانية المرأته سهم يكون بني زوجها وأمها 
، (1)[وللبنت أربعة أسهم فال تصح]وأختها ألبيها وأخويها ألمها على تسعة أسهم فال تصح، 

وتوافقها  (2)[ال تصح]تكون بني زوجها وأم أمها وعمها على ستة وللبنت أربعة أسهم 
ابألنصاف فخذ نصفها ثالثة والثالثة داخلة يف التسعة فاضرب تسعة يف مثانية تكن اثنني 
وسبعني ومنها تصح املسألة، فلألخ من ذلك ثالثة أمثان وهو سبعة وعشرون، وللمرأة الثمن 

مها سهم، وألخيها من أبيها ثالثة، وألخويها من أمها تسعة، لزوجها من ذلك ثالثة أسهم، وأل
سهمان، وللبنت ستة وثالثون، لزوجها من ذلك مثانية عشر، وألم أمها ستة، ولعمها اثنا عشر، 

 .(3)فيجتمع للعم تسعة وثالثون سهماً، وألم األم سبعة

ت زوجها وبنتًا وأماً ومن ورث الغرقى قال: مسألة امليت األول من مثانية أسهم ماتت املرأة وخلف
وأختًا ألب، فاملسألة من اثين عشر لبنتها من ذلك ستة تكون بني األحياء من ورثتها وهم زوج 

وماتت  (4)وأم أم وعم فالستة منقسمة على ورثة البنت، فقد صحت مسألة املرأة من اثين عشر

                              
 ( ليست يف ج.1)
 ( ليست يف ج.2)
 (  وصورة ذلك : 3)

 8  9  6 72 
     ت 1 زوجة
   ت   4 بنت
 39=12+27 2 عم   3 أخ

 7=6+1 1  1 أم  
 3   3 زوج  
 3   3 أخت ألب  
 2   2 أخوان ألم  
 18 3 زوج    

 

 (  وصورة ذلك : 4)
  8  12  6 
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جًا وأمًا وعماً عن سهم من الثمانية فال ينقسم على مسألتها مث مييت البنت وقد خلفت زو 
فمسألتها من ستة، ألمها سهمان من ذلك يكون ذلك لألحياء من ورثة األم وهم أم وزوج 
وأخت ألب وأخوان ألم مقسوم على تسعة ال تصح، فاضرب تسعة يف الستة تكن أربعة 
ومخسني، فمسألة البنت تصح من أربعة ومخسني سهماً، وقد ماتت عن أربعة أسهم من الثمانية 

افق مسألتها ابألنصاف فخذ نصفها سبعة وعشرين، فالسبعة والعشرين توافق مسألة املرأة وهي تو 
وهي اثنا عشر ابألثالث، فاضرب ثلث إحدى املسألتني يف مجيع األخرى تكن مائة ومثانية، 
فاضرب ذلك يف مسألة امليت األول وهي مثانية تكن مثنمائة وأربعة وستني ومنها تصح، وللمرأة 

ة ومثانية لزوجها من ذلك الربع سبعة وعشرون، وألمها مثانية عشر، وألختها تسعة، الثمن مائ
أربعة ومخسون يكون ذلك لألحياء من ورثتها لزوجها من ذلك سبعة وعشرون،  (1)[والبنتها]

وجلدهتا تسعة ولعمها مثانية عشر، وللبنت مبرياثها من أبيها نصف املال وهو أربع مائة واثنان 
اً، لزوجها من ذلك النصف مائتان وستة عشر ولعمها اثنان وسبعون، وألمها مائة وثالثون سهم

وأربعة وأربعون يكون ذلك لألحياء من ورثة األم لزوجها منه مثانية وأربعون، وألمها ستة عشر، 
وألختها مثانية وأربعون، وألخويها من أمها اثنان وثالثون، فيجتمع للعم أربع مائة وأربعة عشر 

منها ثلثمائة وأربعون وعشرون مبرياثه من أخته واثنان وسبعون سهماً من صلب مال البنت سهماً 
ومثانية عشر مما ورثته البنت من أمها، ولزوج البنت مائتان وثالثة وأربعون منها مائتان وستة عشر 
من صلب مال امليت وسبعة وعشرون مما ورثته البنت من أمها، ولزوج املرأة مخسة وسبعون 

اً تسعة وعشرون من صلب مال املرأة ومثانية وأربعون مما ورثته املرأة من ابنها وألم املرأة ثالثة سهم

                                                                                       
 -   ت 1 1/8 زوجة
 - ت 6  4 1/2 بنت
 2 عم   3 الباقي أخ

 -  3 زوج   
 1 أم أم 2 أم   
 -  1 أخت ألب   
 3 زوج     

 

 ( يف ج "والبنها".1)
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وأربعون منها مثانية عشر من صلب مال ابنتها وتسعة مما ورثته بنت البنت من أمها وستة عشر 
ومثانية مما ورثته األم من ابنتها وألخت املرأة سبعة ومخسون منها تسعة من صلب مال املرأة 

 .(1)وأربعون مما ورثته املرأة من ابنتها وألخوي املرأة من أمها اثنان وثالثون مما ورثته املرأة من ابنتها

 

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

 6   54 432 
 216 27   3 زوج
 -   ت 2 أم
 72 18    عم

 16 9 1/6 أم  
 48  1/2 زوج  
 48   أخت ألب 1 
 32   أخوان ألم  
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 باب
 )مرياث املفقود واألسري(

وعن  (1)قال أبو احلسني: روي عن سعيد بن املسيب أنه مل يورث األسري، وقال: هو عبد
 . (2)ريسفيان عمن مسع إبراهيم قال: ال يرث األس

 .(3)وعن محاد عن إبراهيم قال: ما مننعه من املرياث
وورثه سائر الفقهاء إذا ُعلمت حياته، فإن مل تُعلم حياته كان حكمه حكم املفقود يف مجيع 

 .(4)أحواله
وكان الشافعي ال يقسم مال املفقود حىت يعلم موته أو متضي مدة يتيقن معها موته، فإن 

فقود دفع إىل كل وارث أقل ما يصيبه ووقف الباقي حىت يُعلم حاله، مات له ابن أو من يرثه امل
فإن علم أنه كان حياً يوم مات ابنه جعل للمفقود نصيبه مما وقف، فإن بقي شيٌء رده على من 
يستحقه من ورثة االبن، وإن علم أنه كان ميتًا يوم مات االبن أو مدة ال يعيش مثله إليها رد 

 .(6)االبن (5)على ورثة/
 قال أبو احلسني: 

نصيب املفقود من املوقوف؛ ألن الزايدة  (7)[على]وجيوز للورثة أن يصطلحوا على ما زاد 
على نصيب املفقود ال خترج عن الورثة املوجودين إىل غريهم وهو مبنزلة ما يوقف للخنثى حىت 

                              
 (.9/191(، املغين)1/431(، التلخيص)6/449ف ابن أيب شيبة)( مصن1)

 (.9/191(، املغين)1/431(، التلخيص)6/449( مصنف ابن أيب شيبة)2)

 (.2/480( سنن الدارمي)3)

 .333( يُنظر: التهذيب ص4)

 .53( هناية اللوحة رقم 5)

 .(8/889(، احلاوي الكبري)1/431خيص)( التل6)

 ( يف ج "من".7)
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أن يصطلحوا على يتبني أمره، وأما نصيب املفقود من املوقوف فهو كصلب مال املفقود فال جيوز 
 .(1)قسمة بينهم

وقال حممد بن احلسن يف كتاب املفقود: إذا بلغ املفقود من السن ما ال يعيش مثله يف مثل 
سنه جعلته ميتًا وورثت منه كل وارث حّي، وإن مات أحد من ورثته قبل ذلك مل أورثه؛ ألين ال 

 .(2)امليتأدري لعله كان حياً يوم مات وارثه وال أورث املفقود من ذلك 

 .(3)قال الشيخ: ومأخذ حممد بن احلسن لذلك من معلومه. وذكر عن أيب حنيفة حنوه

وجعلوا تقدير تلك املدة إىل اجتهاد احلاكم، وال حيفظ عنهم مدة حمدودة، وكذلك ال حيفظ 
عن مالك مدة للمفقود، ولكنه يرده إىل اجتهاد احلاكم، فإذا أدى اجتهاده أن مثله ال يعيش إىل 

 .(4)ا الوقت قسم ماله بني األحياء من ورثته يومئذ  هذ

: إذا مضى له تسعون سنة مع سنه يوم فقد فلم تعلم حياته (5)وقال عبد امللك املاجشون
 .(6)قسم ماله

فإن كان احلاكم ضرب لزوجته أجاًل وأذن هلا يف التزويج فلم تتزوج ورثته، وإن كانت 
 .(7)تزوجت مل ترثه

                              
 (.9/189(، املغين)1/431التلخيص) ( يُنظر:1)

 .(5/178( يُنظر: البحر الرائق)2)

 .405( يُنظر: خمتصر الطحاوي ص 3)

 (.2/88(، العذب الفائض)1/430( يُنظر: التلخيص)4)

. ، وله شهرة يف مذهب مالك( هو عبدامللك بن عبدالعزيز بن عبدهللا بن أيب سلمة املاجشون أبو مروان املدين الفقيه 5)
 (. 6/361(، هتذيب التهذيب)18/358هـ. هتذيب الكمال)213مات سنة  وقد

 (.9/187(، املغين)1/430، التلخيص)556( الكايف ص 6)

 (.9/187(، املغين)1/430( يُنظر: التلخيص)7)
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 مع سنه يوم فقد، فإن كتابه: يضرب للمفقود مدة سبعني  يف (1)كموقال عبد هللا بن احل
 .(2)علمت حياته وإال قسم ماله بني من بقي من ورثته يومئذ  

وقال احلسن بن زايد: ولو فقد رجل وله ابنان واملفقود يوم فقد ابن ستني سنة وله مال، فال 
ائة وعشرون سنة، فيوئس منه يقسم ماله حىت ميضي عليه ستون سنة فيكون مع سنه يوم فقد م

حينئذ  مث يقسم مرياثه بني ورثته إن كانوا أحياء، فإن كان له امرأة وابنان جعل المرأته الثمن، 
 .(3)والباقي لالبنني

مائة وعشرين سنة،  (4)[متام]فإن كان أحد االبنني مات بعد ما فقد األب وقبل مضي 
من مال  املفقود وجعل مجيع ما ترك املفقود والبنه الذي مات بنون مل يورث بنو بنيه شيٌء 

 المرأته مثنه والباقي البنه احلي.

يعين  –فإن كان ترك ابنه الذي مات بعدما فقد األب مااًل فقال أخوه اعزلوا حصة أيب 
فلعله حي عزل حصته، فإذا مضى متام عشرين ومائة سنة قبل أن يستبني للمفقود  -املفقود 

 لورثة ابنه الذي مات، ومل جيعل لورثة املفقود من ذلك شيئاً. موت أو حياة جعل ما وقف

وكذلك لو ماتت امرأته بعدما فقد وقبل مضي متام عشرين ومائة سنة بيوم أو بعد ما فقد 
سنة مل ترث امرأته شيئًا ومل يورث املفقود من امرأته أيضاً  (5)[متام عشرين ومائة]بيوم ومضى 

ت أوالً؛ ألنه حيتمل أن يكون قد مات بعد ما فقد بساعة، وحيتمل شيئاً؛ ألان ال نعلم أيهما ما
 أن يكون مات قبل مضي متام عشرين ومائة سنة بساعة.

 قال اللؤلؤي: وما ذكرته من املسائل هو قول أيب يوسف، وهو قول اللؤلؤي.
                              

 ابن و الرتمذي و داود أبوروى له  صدوق ، يفالكو  الرمحن عبد أبو ، القطواىن زايد أىب بن احلكم بن هللا عبد ( هو1)
 (.5/166(، هتذيب التهذيب)14/427. هتذيب الكمال) هـ 255  ة. ومات سنةماج

 (.9/187( يُنظر: املغين)2)

 (.9/187(، املغين)11/35( يُنظر: املبسوط)3)

 ( ليست يف ج.4)
 ( يف ج "مائة وعشرون".5)
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وقال حممد بن احلسن يف كتاب املفقود: إذا  مات رجٌل وترك ابنتني وابن ابن وبنت ابن 
االبنتني فقال ابن االبن وأخته أبوان مفقود فأقر بذلك  (1)[يدي]وترك ابنًا مفقودًا وترك مااًل يف 

االبنتان واختصموا إىل القاضي فإن القاضي ال ينبغي له أن حيرك املال من موضعه وال يوقف منه 
علم أنه له، وليس شيئاً للمفقود؛ ألنه ال يعلم يرث أو ال يرث، وال يوقف شيئاً للمفقود وهو ال ي

 .(2)هذا مبنزلة مال املفقود الذي يعرف أنه له

ولو كانت االبنتان قالتا قد مات أخوان وليس مبفقود وقال ابن االبن وبنت االبن هو 
 .(3)مفقود، فإن القول فيه على مثل ما وصفت لك يف املسألة األوىل

اثه وقالتا أخوان مفقود فأقر ولو كان مرياث اجلد يف يدي ولد االبن املفقود فطالبت مبري 
بذلك ولد االبن فإنه يعطى االبنتان النصف وذلك أقل ما يكون؛ ألين ال أدري لعل املفقود حي 
يرث معهما، وال أدري لعله قد مات قبل أبيه فأعطيهما أقل النصيبني وهو النصف وأترك 

 .(4)ال أعرف ملن هوالنصف يف يد ولد االبن من غري أن أقضي به هلما وال ألبيهما؛ ألين 

ولو كان مال امليت يف يدي أجنيب فقالت ابنتا امليت قد مات أخوان قبل األب وقال ولد 
االبن أبوان مفقود فإن أقر الذي يف يده املال أنه مفقود أعطيت هاتني النصف ووقف النصف 

 .(5)على يديه حىت تقوم البينة على موته ومل أدفع إىل ولده شيئاً 

يف يده املال إن املفقود قد مات قبل أبيه وجحد ذلك ولد املفقود فإن الذي  ولو قال الذي
يف يده املال جيرب على دفع الثلثني إىل ابنيت امليت ويوقف الثلث على يديه وال يدفع إىل ولد 

 .(6)املفقود شيئاً؛ ألهنما ال يدعيان فيه ألنفسهما

                              
 ( يف ج "يد".1)
 (.11/45( يُنظر: املبسوط)2)

 (.11/45( يُنظر: املبسوط)3)

 (.11/45نظر: املبسوط)( يُ 4)

 (.11/45( يُنظر: املبسوط)5)

 (. 11/45( يُنظر: املبسوط)6)
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 مسائل من هذا الباب:
فة أقل ما يصيب كل وارث أن تصحح املسألة على أن قال أبو احلسني: الوجه يف معر 

فاضرب إحدى  (1)[فإن مل تتفقا]املفقود حي مث تصححها على أنه ميت مث توافق بني املسألتني، 
املسألتني يف األخرى فما اجتمع صحت منه املسألة مث اضرب سهام كل وارث من إحدى ا 

إن اتفقت املسألتان فاضرب وفق إحدامها يف مجيع ملسألتني يف املسألة األوىل وادفع إليه أقلهما، و 
األخرى مث اضرب ما يصيب الوارث من إحدى املسألتني يف وفق األخرى  وما يصيبه من املسألة 

 األخرى يف وفق األوىل مث اعطه أقلهما وأوقف الباقي.
 املسألتني ومل يرث من األخرى فال تعطه شيئاً. (2)[إحدى]فإن ورث بعضهم من بعض 

اله: امرأة خلفت أختني ألب وزوجًا مفقودًا فإن كان الزوج حيًا فله النصف ولألختني مث
الثلثان وتعول إىل سبعة، وإن كان ميتًا فلألختني الثلثان، والباقي للعصبة فاملسألة من ثالثة وال 

له توافق الثالثة السبعة، فاضرب السبعة يف الثالثة تكن إحدى وعشرين ومنها تصح املسألة، من 
شيٌء من السبعة أخذه يف ثالثة، ومن له شيٌء من الثالثة أخذه يف سبعة، فلألختني من الثالثة 
سهمان يف سبعة تكن أربعة عشر، وهلما من السبعة أربعة مضروب يف ثالثة تكن اثين عشر 
فأعطهما اثين عشر سهماً؛ ألنه أقل من األربعة عشر، والعصبة ترث من إحدى املسألتني وال 

 .(4)وأوقف الباقي وهو تسعة  أسهم(3)من األخرى فال تعطهم شيئاً،/ترث 

فإن علمت حياة الزوج أخذه وإن مل تعلم حياته ومضت مدة ال يعيش مثله إليها دفع إىل 
                              

 ( يف ج "فإن تتفقا".1)
 ( ليست يف ج.2)
 .54( هناية اللوحة رقم 3)

 (  وصورة ذلك : 4)
  7  3 21 

 12 2 2/3 4 2/3 أختان ألب
  3 1/2 زوج )م(

 ـ 1 الباقي عصبة
 قوف()مو 9 إن كان ميتاً  إن كان حياً  
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 األختني من املوقوف سهمان متام الثلثني وأخذت العصبة سبعة أسهم.

فقوداً: فإن كان حيًا فللزوج فإن خلفت زوجًا وأمًا وأخًا ألم وأختًا ألب وأخًا ألب م
النصف، ولألم السدس، ولألخ لألم السدس، والباقي بني األخ واألخت لألب على ثالثة، 
وتصح املسألة من مثانية عشر، وإن كان ميتًا فللزوج النصف، ولألم السدس، ولألخ لألم 

شر ابلنصف وهو السدس، ولألخت لألب النصف، وتعول إىل مثانية، والثمانية توافق الثمانية ع
تسعة، ومن له شيٌء من الثمانية عشر مضروب له يف وفق الثمانية وهو أربعة، فللزوج من 
الثمانية عشر تسعة يف أربعة تكن ستة وثالثني، وله من الثمانية ثالثة أسهم يف تسعة تكن سبعة 

سهم يف أربعة وعشرين فأعطه سبعة وعشرين؛ ألنه أقل النصيبني، ولألم من الثمانية عشر ثالثة أ
تكن اثين عشر وهلا من الثمانية سهم يف التسعة فأعطها تسعة أسهم، ولألخ لألم أيضًا تسعة 
أسهم، ولألخت من الثمانية عشر سهم يف أربعة وهلا من الثمانية ثالثة يف تسعة تكن سبعة 

 .(1)وعشرين فأعطها أربعة؛ ألنه أقلهما، وأوقف الباقي وهو ثالثة وعشرون   سهماً 

إن كان األخ حيًا أخذ مثانية أسهم ضعف ما أخذت أخته، وأعطي الزوج تسعة أسهم ف
متام النصف، وأعطيت األم ثالثة أسهم متام السدس، وأعطي األخ لألم ثالثة أسهم        

 أيضاً.
                              

 (  وصورة ذلك : 1)
  18  8 72 
 27 3 1/2 9 1/2 زوج
 9 1 1/6 3 1/6 أم

 9 1 1/6 3 1/6 أخ ألم
 أخت ألب

 الباقي
2 1/2 3 4 

 -  1 أخ ألب )م(

 )موقوف(23 إن كان ميتاً  إن كان حياً  
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وإن كان ميتًا دفعت ما أوقفته إىل األخت حىت يتم هلا سبعة وعشرون سهمًا وهو متام 
لعول، ومعلوٌم أن األخ إن كان حيًا فإنه ال يستحق من الثالثة والعشرين نصيبها من مسألة ا

 املوقوفة أكثر من مثانية أسهم.

ولو اصطلح الورثة قبل أن يُعلم حال املفقود على ما يبقى من السهام املوقوفة بعد نصيب 
ستحقه املفقود وذلك مخسة عشر درمهًا جلاز الصلح؛ ألن هذه اخلمسة عشر وقفت لَيعلم من ي

 من الورثة احلاضرين ومل يوقف لغريهم.

فأما ما وقفته للمفقود وهو مثانية أسهم، فإنه ال جيوز أن يصطلحوا على قسمته بينهم  
 كصلب مال املفقود.

فإن ترك امرأة وأمًا وأخوين ألم وأختًا ألب وأخًا ألب  مفقودًا فإن كان حيًا فاملسألة من 
ة تعول إىل مخسة عشر ومها يتفقان ابألثالث، فاضرب ثلث اثين عشر، وإن كان ميتًا فاملسأل

إحدى املسألتني يف مجيع األخرى تكن ستني ومنها تصح، من له شيٌء من مخسة عشر أخذه 
اثين عشر أخذه  (2)[من]يف ثلث االثين عشر وهو أربعة، ومن له شيٌء  (1)[مضروابً ]
مسألة  (4)[يف]األخوين لألم أنصباءهم  يف ثلث اخلمسة عشر فأعط املرأة واألم و  (3)[مضروابً ]

العول مضروبة يف أربعة؛ ألنه األقل وأعط األخت نصيبها من اثين عشر؛ ألنه األقل فتأخذ املرأة 
اثين عشر سهماً، واألم مثانية، واألخوين لألم ستة عشر، واألخت لألب مخسة أسهم، ويوقف 

 .(5)تسعة عشر سهماً 

                              
 ( ليست يف أ واملثبت يف ج.1)
 ( ليست يف أ واملثبت يف ج.2)

 يف ج. ( ليست يف أ واملثبت3)

 ( يف ج "من". 4)

 (  وصورة ذلك : 5)
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و مثل ما أخذت أخته ودفع إىل املرأة ثالثة أسهم متام فإن كان حيًا دفع إليه عشرة وه
 الربع، وإىل األم سهمان متام السدس، وإىل األخوين أربعة.

 وإن كان ميتاً أعطيت األخت التسعة عشر املوقوفة.

ولو خلفت زوجًا وأختًا ألب وأم وأختًا ألب وأخًا ألب مفقودًا كان للزوج ثالثة أسباع 
 .(1)ة أسباع ويُوقف السبعولألخت لألب واألم ثالث

فإن ظهر أنه كان ميتًا دفع إىل األخت لألب، وإن ظهر أنه كان حيًا رّد على الزوج 
 واألخت لألب واألم، وجيوز هلم أن يصطلحوا على املوقوف؛ ألنه ليس للمفقود فيه حق.

ال وقيل فيه أيضاً: أن للزوج النصف، ولألخت لألب واألم النصف وال يوقف شيٌء؛ ألنه 
يتيقن أّن األخت لألب وارثة، وقد علم أّن األخ كان حيًا وال يعلم أنه مات وال ترث األخت 
                                                                                       

  12  15 60 
 12 3 1/4 3 1/4 زوجة
 8 2 1/6 2 1/6 أم

 16 4 1/3 4 1/3 أخوان ألم
 أخت ألب

 الباقي
1 2/3 8 5 

 -  2 أخ ألب )م(

 )موقوف(19 إن كان ميتاً  إن كان حياً  
 

 (  وصورة ذلك : 1)
  6  7 7 
 3 3 1/2 3 1/2 زوج

 3 3 1/2 3 1/2 وأمأخت ألب 
 - 1 1/6  أخت ألب

 -   أخ ألب )م(

 )موقوف(1 إن كان ميتاً  إن كان حياً  
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 لألب مع حياة األخ وال يزال يقني احلياة ابلشك.
: أرأيت العبد إذا فقد فأعتقه سيده فمات ابن له (2): قلت البن القاسم(1)وقال أبو اثبت

ما جاء فيه وما مسعته من مالك أنه يوخذ من حرًا يوقف مرياثه يف قول مالك؟ قال: أحسن 
الورثة كفيل ابملال، فإن جاء أبوهم دفعوا إليه نصيبه وال يوقف شيٌء هذا ما يُطلب؛ ألن مالكاً 

 .(3)قال: ال يورث أحٌد ابلشك
 ولو كان املفقود حراً وقف نصيبه؛ ألنه وارث هذا امليت بيقني إىل أن يعلم موته.

ل أن يقال: قد تيقنا حياة العبد املفقود وحيتمل أن يكون حيًا وقد قال أبو احلسني: وحيتم
حلقه العتق وحيتمل أن يكون ميتًا فنحن على يقني احلياة حىت نعلم موته وال يزال يقني احلياة 

 ابلشك ويوقف املرياث إىل أن متضي مدة يتيقن معها موته فرتد حينئذ  إىل ورثة امليت.
لقاسم: أرأيت عبدًا فقد فأعتق أجير والء ولده؟ قال: ال جير وقال أبو اثبت: قلت البن ا

 .(4)الوالء؛ ألان ال ندري أكان يوم أعتق حياً أم ال
ولو خلفت زوجًا وأمًا وست أخوات متفرقات وأخًا ألب وأم مفقوداً: فعلى قول من مل 

ويوقف أربعة  يشرك: املسألة من عشرة، للزوج ثالثة أسهم، ولألم سهم، ولألختني لألم سهمان،
 أسهم، وجيوز هلم أن يصطلحوا عليها؛ ألن املفقود إن كان حياً فال حق له فيها.

وحيتمل أن يقال: للزوج النصف، ولألم السدس، ولألختني لألم الثلث، فال يوقف شيٌء، 
 .(5)وال تعطى األختان من األب واألم شيئاً للعلة اليت ذكران

                              
 ( مل أقف على ترمجة له.1)

 الزهد بني مجع فقيه، القاسم اببن ويعرف هللا، عبد أبو املصري، يكالعت جنادة بن خالد بن القاسم بن الرمحن عبد( هو 2)
.  هـ191هـ، ومات هبا سنة 132ولد يف مصر سنة  وروى عنه املدونة. ونظرائه كمال اإلمامفقه ب وتفقه. والعلم

 (.3/323األعالم)

 (.5/454( يُنظر:  املدونة)3)

 (.5/453( يُنظر:  املدونة)4)
 (  وصورة ذلك : 5)

 10 10   على قول من مل يشّرك
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يًا فاملسألة من ثالثني سهماً، وإن كان ميتًا فاملسألة ويف قول من شّرك: إن كان املفقود ح
من عشرة، والعشرة داخلة يف الثالثني ومها يتفقان ابألعشار. ومن له شيٌء من العشرة أخذه 

الثالثني وذلك ثالثة أسهم، ومن له شيٌء من الثالثني أخذه يف عشر ]يف عشر  (1)[مضروابً ]
م نصيبهما من العشرة؛ ألنه األقل، فاجعل للزوج تسعة، وهو واحد، فأعط الزوج واأل (2)[العشرة

 .(3)ولألم ثالثة، ولألختني لألم أربعة، ولألختني لألب واألم أربعة، ويوقف عشرة أسهم

فإن علمت حياته كان له سهمان، فأعط الزوج ستة أسهم متام النصف، وأعط األم 
مثله إليها أعطيت األختني لألم  سهمني متام السدس. وإن مل تُعلم حياته ومضت مدة ال يعيش

 سهمني، ولألختني لألب واألم مثانية.

 وجيوز للورثة أن يصطلحوا على مثانية أسهم من املوقوف؛ ألنه موقوف عليهم.
                                                                                       

 3 3 1/2 3 1/2 زوج
 1 1 1/6 1 1/6 أم

 2 2  2 1/3 أختان ألم
 x   بأختان أل

 ـ 4 2/3  أختان ألب وأم
 x    أخ ألب وأم

 )موقوف(4 إن كان ميتاً  إن كان حياً  
 

 ( ليست يف أ واملثبت يف ج.1)

 ( ليست يف ج.2)

 (  وصورة ذلك : 3)
 30 10  30 على قول من شّرك

 9 3 1/2 15 1/2 زوج
 3 1 1/6 5 1/6 أم

 أختان ألم
 

1/3 

4//2 1/3 2 4 
 4 4 2/3 2//4 أختان ألب وأم
  2 أخ ألب وأم
 x     أختان ألب

 )موقوف(10 إن كان ميتاً  إن كان حياً  
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قد  (2)[غريها]املسائل. وفيها وجوه  (1)قال أبو احلسني: وهذا طريق الفرضيني يف هذه/
 ت وشرح مذاهب الشافعي فيها.ذكرانها يف كتابنا املفرد لقول زيد بن اثب

 

 

                              
 .55( هناية اللوحة رقم 1)

 ( يف ج "غري هذا".2)
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 باب
 )الرجل ميوت ويرتك محالً(

قال أبو احلسني: إذا مات الرجل وترك محاًل يرثه مثل امرأة حامل أو أم حامل من غري أبيه 
أو من أبيه إذا كان أبوه ميتاً أو حياً إال أنه ال يرثه إما ألنه عبٌد أو قاتل أو غريه أو ترك امرأة ابن 

رأة أب حاماًل أو امرأة جد حاماًل أو امرأة أخ يف حنو ذلك، إذا كان االبن واألب حاماًل أو ام
واجلد واألخ موتى أو كانوا أحياء إال أهنم ال يرثون امليت إما لرق أو غريه، وكان احلمل ممن يرث 

 امليت: 
 .(1)لفإنه ذكر عن الشعيب والنخعي ومالك وأيب حنيفة أهنم ال يقسمون املرياث حىت تضع احلم

فإن طالب الورثة ابلقسمة فإن أاب يوسف قال: يقسم املرياث ويوقف نصيب غالم ويؤخذ 
 .(2)من الورثة ضمني

 .(3)وعن الليث بن سعد: يوقف نصيب غالم
 .(4)وقال حممد بن احلسن: يوقف نصيب ابنني

؛ ألن قال ابن املبارك يعجبين ذلك]عن أيب حنيفة: يوقف نصيب أربعة.  (5)وعن ابن املبارك
 .(7( )6)[املرأة ال تلد أكثر من أربعة

                              
 (.2/90(، العذب الفائض)9/177(، املغين)1/438التلخيص)(، 30/52املبسوط)( يُنظر: 1)

 (.1/438(، التلخيص)30/52( يُنظر:  املبسوط)2)

 (.9/178(، املغين)1/438يُنظر:  التلخيص)( 3)

 (.9/178(، املغين)1/438التلخيص)(، 30/52املبسوط)يُنظر: وكذلك يف مذهب أمحد. ( 4)

 حفاظ و األعالم األئمة أحد)  املروزى الرمحن عبد أبو ، موالهم التميمى احلنظلى واضح بن املبارك بن هللا عبد ( هو5)
هـ. 181هـ، ومات سنة 118. ولد سنة اخلري خصال فيه عتمجُ  ، جماهد وادج عامل فقيه ثبت ثقة ،اإلسالم
 (.5/334(، هتذيب التهذيب)16/5(، هتذيب الكمال)8/378السري)

 ( ليست يف ج.6)
(، التهذيب ص 1/438، التلخيص)127(، السراجية ص 30/52( وهو قياس مذهب الشافعي. يُنظر:املبسوط)7)

 (.9/178، املغين)311
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قال حيىي بن آدم: سألت شريكاً فقال: يوقف نصيب أربعة، فإين قد رأيت بين أيب إمساعيل 
 .(2): حممد وعلي وعمر. قال حيىي: أظن الرابع إمساعيل(1)[بطن]أربعة ُول دوا يف 

ال يدخل عليهم نقصاً قال أبو احلسني: ومىت كان احلمل ال حيجب الورثة أو بعضهم و 
وطالبوا ابلقسمة، فإنه يدفع إىل الورثة غري احملجوبني نصيبهم، ويعطى من بقي من  الورثة أقل ما 

 .(3)يصيبهم ويوقف الباقي

مثل: أن خيلف ابنًا وامرأة حاماًل فمعلوم أن املرأة هلا الثمن ال ينقصها احلمل من ذلك 
 ف والليث نصف ما بقي ويؤخذ منه ضمني.فتعطى الثمن ويعطى االبن يف قول أيب يوس

 ويف قول حممد يعطى ثلث ما يبقى. 

ويف قول شريك وقياس قول الشافعي وإحدى الروايتني عن أيب حنيفة يعطى مخس ما يبقى، 
 ويوقف الباقي حىت تضع، فيعطى املولود مرياثه، فإن بقي شيٌء رد على من يستحقه من الورثة.

حد أو اثنني أو أربعة على ما ذكران من اخلالف، فإنك تنظر فإذا أردت أن توقف نصيب وا
فإن كان نصيب الذكور أكثر وهم أضر على من بقي من الورثة وقفت نصيب الذكور، وإن كان 

 نصيب اإلانث أكثر وقفت نصيب اإلانث.

فإن خلفت زوجًا وابن عم وأمًا حاماًل: فإن طلب الورثة أنصباءهم وكانت األم حاماًل من 
أيب امليتة: أعطيت الزوج النصف، واألم السدس؛ ألهنا قد تلد اثنني فيحجباهنا ويوقف غري 

 الثلث.

فإن ولدت اثنني أو أكثر أعطيتهم الثلث وإن ولدت واحدًا أعطيته السدس، ورددت إىل 
 األم سدساً آخر لتستكمل الثلث.

 وإن أسقطته ميتاً كملت لألم الثلث، وأعطيت ابن العم السدس.
                              

 "يف بطن واحد".( يف ج 1)
 (. 9/177( املغين)2)

 (.9/177(، املغين)1/438( يُنظر: التلخيص)3)
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نت األم حاماًل من أيب امليتة أعطيت الزوج ثالثة أمثان املال، واألم الثمن وقفت وإن كا
 أربعة أمثان؛ ألهنا قد تلد اثنني فيكوانن أختني من أب وأم، وتعول املسألة إىل مثانية.

فإن ولدت ابنتني أخذات املوقوف، وإن ولدت بنتًا فإنك ترد على األم مثنًا آخر، وتعطى 
 مثان، وإن ولدت ابناً كملت للزوج النصف، ولألم الثلث، وأعطيت الباقي للمولود.املولود ثالثة أ

 وإن ولدت ابنني كملت لألم السدس، وللزوج النصف، وأخذ الباقي.

فإن خلفت زوجًا وأبوين وامرأة ابن حاماًل من االبن: فطالبوا ابلقسمة أعطيت الزوج 
أسهم؛ ألهنا قد تلد ابنتني، ويوقف مثانية  اخلمس ثالثة أسهم من مخسة عشر، ولألبوين أربعة

 أسهم حىت تضع احلمل فيقسم على ذلك.

فإن خلف أبوين وامرأًة حاماًل: أعطيت املرأة التسع، ولكل واحد  من األبوين أربعة أسهم 
 من سبعة وعشرين سهماً.

وج ثالثة فإن خلفت زوجاً وأختاً ألب وأم وأختاً ألب وامرأة أب حامالً من أبيها: يعطى الز 
أسباع، ولألخت لألب واألم ثالثة أسباع، ويوقف السبع. فإن ولدت ذكرًا مل يرث ومل ترث 

 أخته، ورددت املوقوف على الزوج واألخت نصفني. وإن ولدت أنثى أو إاناثً أخذت املوقوف.

فإن خلفت أختني ألب وأم وأختًا ألب وعمًا وامرأة أب حاماًل من أبيه: أعطيت األختني 
ثني، ويوقف الباقي. فإن ولدت ذكرًا عّصب أخته وصار الثلث بينهما. فإن ولدت أنثى أو الثل

 أسقطته ميتاً أعطيت العم الثلث.

ومىت خلف ورثة وأمًا حتت زوج هلا: فإنه ينبغي لزوجها أن ميسك عن وطئها ليعلم أهنا 
 . (1)حامل أم ال

                              
 (.9/179(، املغين)1/441( يُنظر: التلخيص)1)
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 .(1)وقتادة يف آخرين كذلك روي عن علي وعمر بن عبد العزيز والشعيب والنخعي

فإن وطئها قبل أن يستربئها فجاءت بولد أقل من ستة أشهر من وقت وفاة ولدها فإن 
الولد يرث أخاه امليت، وإن جاءت به ألكثر من ستة أشهر مل يرث إال أن يقر الورثة أهنا كانت 

 .(2)حامالً يوم مات ولدها

 

 

                              
 (.9/179(، املغين)1/441( يُنظر: التلخيص)1)

 (.9/179(، املغين)1/441( يُنظر: التلخيص)2)
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 باب

 )االســـتهالل(

، قال: أخربان (1)دثنا أبو داود، قال: حدثنا احلسني بن معاذأخربان حممد بن بكر، قال: ح
عن أيب  (3)، قال: أخربان حممد يعين ابن إسحاق عن يزيد بن عبد هللا بن قسيط(2)عبد األعلى

 .(4) )إذا استهل املولود ورث(قال:  هريرة عن النيّب 

ث، واختلف فيما قال أبو احلسني: واالستهالل الصوت، وال خالف أنه إذا مسع صوته ور 
 .(5)هو يف معىن الصوت مما يُعلم به حياة املولود

فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري واحلسن بن صاحل واألوزاعي وزفر وأبو يوسف وحممد: 
 .(6)إذا علمت حياة املولود بصياح  أو حركة أو عطاس أو اختالج ورث

إذا خرج أكثر الولد من الرحم وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر واحلسن بن صاحل: 

                              
 داود أبو عنهروى و  ،خربة أيب بن وسالم عدي أيب وابن لىعاأل عبد عن روى .البصري خليف بن معاذ بن احلسني ( هو1)

 (.2/318وغريهم. هتذيب التهذيب) خملد بن وبقي

 و مسلم و البخاري له روى،  ابلنرسى املعروف البصرى حيىي أبو ، موالهم الباهلى نصر بن محاد بن األعلى عبد ( هو2)
 (.6/85(، هتذيب التهذيب)11/28. السري) هـ 237  . وكانت وفاته سنةالنسائي و داود أبو

، وله حديث يف النسائى وثقه، األعرج ، املدىن هللا عبد أبو ، الليثى عمري بن أسامة بن قسيط بن هللا عبد بن يزيد ( هو3)
 (.5/266. السري)ابملدينة هـ 122الكتب الستة. وقد مات سنة

(، والبيهقي يف كتاب الفرائض، 3/128) 2920وت برقم ( رواه أبو داود يف كتاب الفرائض، ابب املولود يستهل مث مي4)
"وهذا إسناد جيد وحسن، وهو من طريق عبد  (.وقال ابن عبداهلادي:6/257)12265ابب مرياث احلمل برقم 

 (.3/135".تنقيح حتقيق أحاديث التعليق)األعلى، وقد ذكره ابن حبان يف الثقات

 (.9/180، املغين)316(  التهذيب ص 5)

(، التهذيب 1/446(، التلخيص)16/144ب أمحد إذا مسع الصوت أو كانت احلركة طويلة . يُنظر: املبسوط)(  ومذه6)
 (.9/180، املغين)316ص 
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 .(2)ورث (1)[وهو ميت]وعلمت حياته حبركة أو غريها مث خرج ابقيه 

 .(3)وكان الشافعي ال يورثه حىت ينفصل مجيعه من الرحم حياً 

ومالك أنه ال يورث حىت يستهل صارخاً،  (4)وعن شريح والنخعي وأيب سلمة بن عبد الرمحن
 .(5)مما يعلم به احلياةومل يقيموا مقام االستهالل غريه 

 .(6)وذكر عن ابن املسيب واحلسن وابن سريين حنوه

 .(7)وعن الزهري والقاسم بن حممد قاال: االستهالل البكاء والعطاس

 .(8)وذكر أن مالكاً مل جيعل العطاس استهالالً 

 .(9)وقال الزهري: "إن حتّرك مل يرث ومل يصّل عليه"

 مسائل من هذا الباب: 

وأخًا وأم ولد حاماًل منه فولدت ابنًا وبنتًا توأمني ومل يعلم أيهما كان  رجل خلف أماً 
 (10)استهل: الوجه يف هذه املسائل أن يعطى كل وارث أقل ما يصيبه ويوقف الباقي حىت/

 يصطلحوا.

                              
 ( ليست يف ج.1)

 (. 9/180(، املغين)1/446، التلخيص)127(، السراجية ص 16/144( يُنظر: املبسوط)2)

 (.6/39( يُنظر: روضة الطالبني)3)

عبدالرمحن بن عوف الزهري، قيل: امسه عبدهللا، وقيل: إمساعيل، وقيل: امسه كنيته، اتبعي إمام حجة ( هو أبو سلمة بن 4)
 هـ. 94فقيه، وأمه متاضر بنت األصبغ الكلبيةوقد تُويف 

 (.9/181، املغين)316(، التهذيب ص 4/192، بلغة السالك)559( يُنظر: الكايف ص 5)

 (. 9/181( يُنظر:  املغين)6)

 (.181(، املغين)1/446: التلخيص)( يُنظر7)

 (.4/192، بلغة السالك)559( يُنظر: الكايف ص 8)

 (.3/529( مصنف عبدالرزاق)9)

 .56( هناية اللوحة رقم 10)
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 أقل األنصباء يف ابب املفقود. (1)[استخراج]وقد ذكران معرفة 

ملستهل: فلألم السدس، والباقي لالبن وهو مخسة فنقول يف هذه املسألة: إن كان االبن هو ا
أسهم، فيكون ألمه من ذلك الثلث، والباقي للعم، فاضرب ثالثة يف ستة تكن مثانية عشر ومنها 

 تصح، ألم امليت السدس ثالثة أسهم، ولألخ عشرة، وألم الولد مخسة.

خ، املسألة من وإن كانت البنت هي املستهلة: فلألم السدس، وللبنت النصف، والباقي لأل
 ستة أسهم. 

مث ماتت البنت عن ثالثة أسهم، فألمها سهم، وللعم سهمان، ففريضة االبن من مثانية 
عشر، وفريضة البنت من ستة، والستة داخلة يف الثمانية عشر، ومها يتفقان ابألسداس، من له 

 شيٌء من إحدى املسألتني مضروٌب له يف سدس األخرى.

تني مجيعًا فهو هلا، وللعم من الستة أربعة أسهم مضروب يف سدس فلألم السدس من املسأل
الثمانية عشر وذلك ثالثة تكن اثين عشر، وألم الولد من الستة واحد يف ثالثة فاقسم مال البنت 
على مثانية عشر سهماً أعط األخ أقل النصيبني وهو عشرة أسهم، ولألم ثالثة أسهم، وألم الولد 

 حىت يصطلح عليها األخ وأم الولد؛ ألنه ألحدمها وليس لألم أن ثالثة أسهم، ويوقف سهمني
 تدخل معهما يف الصلح؛ ألهنا قد استوفت مجيع حقها.

رجل ترك بنتًا وبنت ابن وأخًا وأم ولد: حاماًل وامرأة ابن حاماًل البن وقد كان االبن مات 
د فاستهل أحدمها مث وجدا قبل أبيه فولدت أم الولد وامرأة االبن كل واحدة ابنًا يف وقت واح

 ميتني فقالت البنت أخي كان املستهل وقالت بنت االبن بل أخي كان املستهل:

فنقول: إن كان ابن امليت هو املستهل فاملال بني ابنه وابنته على ثالثة أسهم، لالبن 
سهمان وقد مات عنهما، فألمه الثلث من ذلك وألخته النصف، والباقي للعم وهو أخو امليت، 

 فتصح املسألة من تسعة: للبنت ستة، وألم الولد سهمان، ولألخ سهم وهو تسع املال.

                              
 ( ليست يف ج.1)
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فإن كان ابن االبن هو املستهل: فاملسألة من ستة، للبنت ثالثة، ولبنت االبن سهم، والبن 
االبن سهمان وقد مات عنهما، فألمه من ذلك الثلث، وألخيه النصف، والباقي لعم أبيه وهو 

املسألة من مثانية عشر، للبنت تسعة، ولبنت االبن ستة، والمرأة االبن  أخو امليت، وتصح
سهمان، وألخي امليت سهم وهو نصف تسع املال، فيعطى األخ نصف تسع املال؛ ألنه أقل 

 النصيبني وتعطى البنت النصف، ويوقف الباقي حىت يصطلحوا.

من إحدامها استهالل  امرأة حامل ولدت ابنتني توأمني وماتت فاستهلت إحدامها مث مسع
ميتني ومل يعلم هل تكرر االستهالل من أحدامها أو استهال مجيعاً، وخلفت  (1)[ووجدات]اثين 

 املرأة أخاً وزوجاً وهو أبو االبنتني:

نقول: إن كان االستهالل تكرر من إحدامها فلزوج امليتة الربع، والبنتها النصف، والباقي 
 لك ألبيها فتحصل للزوج ثالثة أرابع، ولألخ الربع.ألخيها، فماتت البنت عن سهمني فذ

وإن كانتا مجيعًا قد استهلتا فالبنتني الثلثان، وللزوج الربع، والباقي لألخ، مث يصري مال 
للزوج مخسة أسداس ونصف سدس، ولألخ نصف سدس، فيعطى  (2)[فيجعل]االبنتني ألبيهما 

لزوج ثالثة أرابع، ويوقف السدس حىت األخ نصف سدس املال؛ ألنه أقل ما يصيبه، ويعطى ا
 يصطلحوا عليه.

امرأة حامل ولدت ابناً وبنتاً استهال مجيعاً مث مات أحد الولدين مث ماتت املرأة بعده مث مات 
الولد اآلخر ومل يعلم هل االبن كان الذي مات قبل األم أو ماتت البنت قبلها وخلفت املرأة أخاً 

 وزوجاً:

و الذي مات قبلها، فلزوجها الربع، وللبنت النصف، والباقي لألخ، فنقول: إن كان االبن ه
مث ماتت البنت عن سهمني فصار ذلك ألبيها وهو الزوج فحصل للزوج ثالثة أرابع املال، 

 ولألخ الربع.

                              
 ( يف ج "ووجدانمها".1)
 ( يف ج "فيصري".2)
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وإن كانت البنت ماتت قبل األم فللزوج من مال األم الربع، والباقي لالبن، مث مات االبن 
 صل املال كله للزوج.فصار مرياثه ألبيه فح

فأعط الزوج ثالثة أرابع املال فإنه له يقيناً، ووقف الربع؛ ألنه لألخ يف حال وللزوج يف 
 حال حىت يصطلحا.

وحيتمل أن تقاس هذه املسألة على تنزيل األحوال يف اخلناثى، فيجتمع ما يصيب كل وارث 
 يف احلالني مث يعطيه نصف ذلك. 

به مجيعًا فهو بينهما، فيحصل لألخ  (1)[تداعيا]قيناً، والربع فنقول: للزوج ثالثة أرابع ي
 الثمن، وللزوج سبعة أمثان.

 .(2)وقد بينا ذلك يف ابب اخلناثى

                              
 ( يف ج "يتداعيا".1)
 من هذا الكتاب. 513( يُنظر: ابب اخلناثى ص 2)
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 باب

 )ميـراث املرتــد(

وقد ارتد عن اإلسالم فعرض  (1)ُأيَت ابملستورد العجلي قال أبو احلسني: ُروي أن عليًا 
 .(2)نقه وجعل مرياثه لورثته من املسلمنيعليه اإلسالم فأىب أن ُيسلم فضرب ع

 .(3)وعن عبد هللا بن مسعود قال: "مرياثه لورثته من املسلمني إذا قتل"

وعطاء والشعيب ومحاد  (4)وبه قال ابن املسيب واحلسن وعمر بن عبد العزيز ومحاد بن زيد
 .(6)وحيىي بن آدم واللؤلؤي (5)واحلكم واألوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وزفر وشريك وابن شربمة

وعن زيد بن اثبت قال: "بعثين أبو بكر عند رجوعه إىل أهل الردة أن أقسم أمواهلم بني 
 .(7)ورثتهم املسلمني"

وقال ربيعة ومالك والشافعي وابن أيب ليلى وأبو ثور وأمحد وإحدى الروايتني عن احلسن: 

                              
، فاستتابه وعرض عليه اإلسالم فأىب فُقتل بسبب   كان مسلمًا مث تنصر وُأيت به إىل علي،   العجلي ستورداملهو  (1)

 (.6/254سنن البيهقي الكربى )يُنظر:  .ردته
 (.6/254(، سنن البيهقي الكربى )1/123سنن سعيد بن منصور)( 2)

   (.2/477سنن الدارمي) (3)

 حفاظ من، و عصره يف العراق شيخ: إمساعيل أبو البصري، موالهم، اجلهضمي، زدياأل درهم بن زيد بن محادهو  (4)
 آالف أربعة حيفظوكان  البصرة، يف ووفاته ومولده سجستان، سيب من أصله، و زرقابأل عرفيُ  ،اجملودين احلديث
 (.2/271(، األعالم)7/456هـ. سري أعالم النبالء )98، ومات سنة  الستة ئمةاأل حديثه خرج. حديث

 الكوفة أهل فقيه ، القاضى الكوىف شربمة أبو ، الضىب ضرار بن املنذر بن حسان بن الطفيل بن شربمة بن هللا عبد هو (5)
 (.1/212(، جامع التحصيل)6/347هـ. سري أعالم النبالء)144، وقد مات سنة 

(،التهذيب ص 1/455(،التلخيص)3/49، تفسري القرطيب)633(، ضوء السراج ص 3/37)للجصاص أحكام القرآن (6)
  (.9/162، املغين)302

 (.2/285شرح الزركشي) (7)
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مالكًا جعل مال الزنديق إذا قتل  ، إال أن(1)إذا قتل املرتد أو مات كان ماله فيئًا للمسلمني
 .(3)، وجعله الشافعي فيئاً كمال املرتد(2)لورثته

املوت: أنه ال يرثه ورثته  (4)[عند]وعن ابن وهب قال: مسعت مالكًا يقول يف الذي يرتد 
من املسلمني إال أن يكون اهتم أنه أراد أن مينعهم مرياثه منه، فإن اهتم بذلك كان ماله لورثته 

 .(5)ني، وترثه امرأته انقضت عدهتا أو مل تنقضاملسلم

وقال الثوري وأبو حنيفة وزفر واللؤلؤي: ما اكتسبه املرتد يف حال ردته يكون فيئاً 
 .(7). وقال أبو يوسف وحممد: كل ذلك لورثته(6)للمسلمني، وما اكتسبه قبل الردة فهو لورثته

 .(8)هلم أمجعنيفأما ما اكتسبه يف دار احلرب فإنه يكون فيئاً يف قو 

وما اكتسبته املرتدة يف حال ردهتا، وقبل الردة كل ذلك لورثتها يف قوهلم كلهم إال يف قول 
 .(9)من جعل مال املرتد فيئاً، هذا إذا ماتت أو حلقت بدار احلرب

 .(10)وما اكتسبته يف دار احلرب يكون فيئاً يف قوهلم أمجعني

أهنم جعلوا مال املرتد ألهل دينه الذين  (1)ةوذُكر عن علقمة وقتادة وسعيد بن أيب عروب

                              
  (.9/162،املغين) (،303(، التهذيب)1/455(، التلخيص)1/140خمتصر املزين) (، 6/250املنتقى) (1)

 (.9/219(، منح اجلليل)10/155التمهيد )( 2)

 (.1/35(،العذب الفائض)3/49(،تفسري القرطيب)1/140خمتصر املزين) (3)

 يف أ ، ج "عن" واملثبت يف ب .  (4)

  (.5/37يُنظر املدونة) (5)

 ، 633،ضوء السراج 303(،التهذيب ص 30/310املبسوط) (6)

 .633(، ضوء السراج ص 3/73)للجصاص أحكام القرآن( 7)

  (.30/310، املبسوط)633،ضوء السراج ص 303التهذيب ص  (8)

 (.1/456، التلخيص)635ضوء السراج ص ( 9)

  .635ضوء السراج ص  (10)
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 .(3). وبه قال داود إال أنه جيعله لورثته منهم إذا مل يكونوا مرتدين(2)اختارهم

 (4)وهذا عندان ليس بشيء ؛ ألنه مال مشرك ال أمان له فهو يفٌء للمسلمني. /

نه ال يقسم ماله ما دام وأمجعوا أنه إذا أسلم قبل أن يلحق بدار احلرب أن ماله مردوٌد إليه وأ
 .(5)مقيماً يف دار اإلسالم

واختلف فيه إذا ارتد فلحق بدار احلرب فكان مالك والشافعي يوقفان ماله، فإن رجع إىل 
 .(6)اإلسالم رداه إليه، وإن قتل أو مات على ردته كان ماله فيئاً للمسلمني

 (7)[طائع: يُوقف]هو أم  وقال ابن وهب: قال مالك يف األسري إذا تنصر ومل يعلم أمكره
ماله حىت ميوت فيكون فيئاً للمسلمني، وإن ختّلص فيكون أحق به، فإن ُعلم أنه تنّصر مكرهًا مل 

 .(8)يوقف ماله

 .(9)وقال أبو اثبت عن انفع عن مالك حنوه

قال: وإذا تنصر طائعًا ُجعل ماله يف بيت مال املسلمني. قيل له: فإن رجع بعد ذلك أَيُردُّ 
 .(1( )10)[ماله]ماله؟ قال: ال يردُّ إليه  إليه

                                                                                       
 قال،منه أحفظ زمانه يف يكن مل للحديث، حافظ: النضر أبو البصري، ابلوالء، العدوي مهران، عروبة أىب بن سعيدهو  (1)

 له. الثمانني عشر يف ومات عمره، آخر يف اختلط ، وقدابلقدر رميوقد  ،زمانه يف البصرة أهل إمام: الذهيب
 (. 3/98(، األعالم)6/413م النبالء)هـ. سري أعال156مات سنة  .مصنفات

 (.9/306، املغين)303(،التهذيب ص1/455(،التلخيص)6/107مصنف عبدالرزاق)( 2)

 (.9/306احمللى)( 3)

  .57هناية اللوحة رقم  (4)

 (.1/455يُنظر:التلخيص)  (5)

  (.9/162(، املغين)6/30(،روضة الطالبني)1/455التلخيص) (6)

 يف ج "مطيع ُوقف".( 7)

 (.4/161(،التاج واإلكليل)4/178،5/157املدونة)( 8)

 (.4/161(،التاج واإلكليل)4/178،5/157يُنظر: املدونة) (9)

  ليست يف ج. (10)
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وعن ابن القاسم عن مالك: إذا ارتد وقف ماله على كل حال  حىت ميوت فيصري فيئاً 
 .(4). وهذا قياس قول الشافعي(3()2)[أحق مباله]للمسلمني، أو يرجع إىل اإلسالم فيكون 

 .(5)وت أو يقتلوعن احلسن قال: إذا حلق بدار احلرب مل يقسم ماله وهو حي حىت مي
 .(6)وعن الشعيب واحلكم بن ُعتبة قال: إذا حلق بدار احلرب قسم ماله بني ورثته املسلمني

وعن عمر بن عبد العزيز ُكتب إليه يف أسري تنّصر ابلروم فكتب "إن جاء بذلك الثبت 
 .(7)فاقسم ماله بني ورثته"

احلاكم ماله بني ورثته  وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: إذا حلق بدار احلرب قسم
. فإن رجع مسلمًا فما (8)املسلمني، وأعتق أمهات أوالده ومدبريه، وقضي حبلول ديونه املؤجلة

أدرك من عني ماله يف يد ورثته أخذه، وما تصرفوا فيه ببيع أو هبة فال ضمان عليهم فيها، وال 
قضي من ديونه املؤجلة. وإن  ترد عليه أم ولده وال مدبريه؛ ألّن احلكم قد نفذ فيه، وكذلك ما

 .(9)اقتسم الورثة ماله بغري قضاء ضمنوه
واختلف يف الزوجني إذا ارتدا أو ارتد أحدمها، فقال مالك: إذا ارتد الزوجان أو أحدمها 

 .(10)انفسخ النكاح بينهما

 وقال الشافعي: إذا ارتدا أو أحدمها كان النكاح موقوفاً، فإن رجعا أو رجع املرتد منهما إىل
اإلسالم قبل انقضاء العدة كاان على النكاح، وإن انقضت العدة قبل رجوعهما أو رجوع املرتد 

                                                                                       
 (.4/161(،التاج واإلكليل)4/178،5/157املدونة) يُنظر: (1)

  ليست يف ج. (2)

 (.4/161(،التاج واإلكليل)4/178،5/157يُنظر: املدونة) (3)

 (.1/455لتلخيص)( يُنظر: ا4)

 (.1/455يُنظر: التلخيص)( 5)

  (.1/455التلخيص)يُنظر:  (6)

  (.2/345سنن سعيد بن منصور) (7)

 .641(، ضوء السراج ص 10/103(املبسوط)1/455التلخيص)يُنظر:   (8)

 املراجع السابقة ـ نفس الصفحات.( 9)

 (.1/456التلخيص) يُنظر:  (10)
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 .(1)منهما كان النكاح مفسوخاً من وقت الردة

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا ارتدا معًا كاان على النكاح، فإن رجع أحدمها إىل اإلسالم 
 .(2)سخ النكاحوختلف اآلخر انفسخ، وكذلك إذا ارتد أحدمها انف

وقال أبو حنيفة وأصحابه ارتدادمها ارتداد ملن ولد هلما يف حال ردهتما بعد مضي ستة 
 .(3)أشهر من وقت الردة

وأجازوا سيب الذين ولدوا بعد مضي ستة أشهر، وكذلك جعلوا ارتدادمها ارتداداً ملن أحلقاه 
فإن مل يلحقوا هبم بدار احلرب مل بدار احلرب من أوالدمها الصغار عن البالغني وأجازوا سبيهم، 

يكونوا مرتدين وكانوا مسلمني، وجعلوا إسالم الذميني أو أحدمها إسالمًا ألوالدمها الصغار، ومل 
جييزوا قتل املرتدات وأجازوا سبيهن وجراين الرق عليهّن إذا حلقن بدار احلرب وجيربوهنن على 

 .(4)اإلسالم

 .(5)يفة وكانوا مرتدين وهي أم حممد بن احلنفيةوروي أّن احلنفية كانت من سيب بين حن

وقال الشافعي وأهل املدينة: إذا ارتدت املرأة قتلت وال تسىب إذا حلقت بدار احلرب  
كالرجل، وال يكون ارتداد املرتدين ارتدادًا ألوالدمها الصغار الذين ولدوا يف دار اإلسالم، فأما 

ا ففيها قوالن للشافعي، أحدمها: أهنم ال من ولد هلما بعد مضي ستة أشهر من وقت ردهتم
يسبون وهم يف حكم آابئهم، وهذا منصوص الشافعي، والقول الثاين: أهنم يسبون ويسرتقون، 

 .(6)وهذا ختريج أصحاب الشافعي على قوله

وقال الشافعي: إسالم الذميني أو أحدمها إسالم ألوالدمها الصغار، وال يكون إسالم األم 

                              
 (.9/164)(،املغين1/456التلخيص)يُنظر:  (1)

 (.9/164(،املغين)1/456(،التلخيص)5/50(، املبسوط)1/309اجلامع الصغري) يُنظر:  (2)

 (.1/456التلخيص)يُنظر:  (3)

 (، 1/456التلخيص)يُنظر:  (4)

 (.5/154، اتريخ الطربي) (5/91طبقات بن سعد)يُنظر: هي أم حممد بن علي بن أيب طالب امللقب اببن احلنفية. (5)

 (.9/164(،املغين)1/456التلخيص) يُنظر: (6)
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 .(1)إسالماً لولدها

 .(2)وقال البصريون: إسالمهما إسالم لولدمها، وال يكون ارتدادمها ارتداداً ألوالدمها

 مسائل على قياس قول أيب حنيفة:

حكى اللؤلؤي عن أيب حنيفة قال: إذا ارتد رجل عن اإلسالم عرض عليه اإلسالم فإن مل 
 .(3)يسلم قتل وورث ماله ورثته

د ابنت منه من وقت ارتد، فإن قتل أو حلق بدار فإن كانت امرأته مدخواًل هبا فإهنا ق
احلرب قبل انقضاء عدهتا ورثت منه، وإن كانت املرأة غري مدخول  هبا فقد ابنت منه من وقت 

 .(4)ارتد وال عدة عليها وال مرياث هلا

وما اكتسبه يف حال ردته يكون لبيت املال، وما اكتسبه قبل الردة فلورثته. وهذا قول أيب 
 .(5)فر واللؤلؤيحنيفة وز 

 .(6)وقال أبو يوسف: ما اكتسبه قبل الردة وبعدها كله لورثته. وبه قال حممد

وقال أبو حنيفة: لو أن رجاًل مسلمًا وامرأته ارتدا معًا كاان على النكاح، ويقتل الزوج، وال 
 .(7)تقتل املرأة وجترب على اإلسالم وال ترث من زوجها؛ ألّن املرتد ال يرث

رتد الزوج أواًل مث ارتدت املرأة بعده قبل أن يقتل الزوج مث قتل الزوج وهي مرتدة وكذلك لو ا

                              
 (.9/164(،املغين)1/456التلخيص) (1)

 (.9/164(،املغين)1/456،التلخيص)633يُنظر: ضوء السراج ص  (2)

 (.1/455التلخيص) ،642يُنظر: ضوء السراج ص  (3)

 (.1/456التلخيص) ،642ضوء السراج ص يُنظر:  (4)

 .633(، ضوء السراج ص 3/290ائق)(، تبيني احلق7/138بدائع الصنائع)يُنظر:  (5)

 .633ضوء السراج ص يُنظر:  (6)

  (.1/456،التلخيص)636يُنظر: ضوء السراج ص  (7)
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رجعت إىل اإلسالم بعد ذلك أو مل ترجع، وإن ارتدت بعد ما قتل الزوج ورثت من  (1)[ترث]مل 
الزوج؛ ألهنا حني قتل الزوج كانت مسلمة، سواء رجعت إىل اإلسالم أو مل ترجع. وهذا قياس 

 .(2)ه أخذ اللؤلؤيقول زفر، وب

وقال أبو يوسف: إذا ارتد الزوج والزوجة معاً أو أحدمها قبل اآلخر مث قتل الزوج وهي مرتدة 
أو أسلمت قبل أن يقتل مل ترثه، ولو ارتدت امرأة مل تقتل ومل يقسم ماهلا وكان ماهلا هلا وجيرب 

ماهلا بني ورثتها على اإلسالم وحيبس حىت يسلم، فإن هي ارتدت وحلقت بدار احلرب قسم 
املسلمني. قال: فإن كان هلا زوج مل يرثها؛ ألهنا ليست بفارة؛ ألن النساء ال يُقتلن، ولو ارتدت 

أو  (3)[عدة]عن اإلسالم وهي مريضة فقد ابنت من زوجها وعليها العدة، فإن ماتت وهي يف 
 .(4)ذه احلالحلقت بدار احلرب وهي يف عدهتا ورثها الزوج مع ورثتها؛ ألهنا فارة يف ه

ولو أّن رجاًل وامرأته ارتدا معًا كاان على النكاح، فإن ولدت بعد ما ارتدا أو مات الزوج أو 
قتل يف ردته مل ترثه املرأة، فإن كان الولد جاءت به ألقل من ستة أشهر ورث، وإن جاءت به 

كان الولد ألقل من املرأة مل يرثها الزوج، فإن   (5)ألكثر من ستة أشهر مل ترثه وكذلك لو ماتت/
 .(6)ستة أشهر ورثها، وإن كان ألكثر من ستة أشهر مل يرثها؛ ألنه مرتد

ولو ارتد أحدمها قبل اآلخر فقد ابنت منه من حني ارتد أوهلما، فإن كان الزوج هو املرتد 
أوالً فُقتل على ردته أو حلق بدار احلرب وجاءت بولد ألقل من ستة أشهر من يوم ارتد أو ألكثر 

عد أن يكون ألقل من سنتني من يوم ارتد الزوج ورث، وكذلك إن ماتت هي أو حلقت بدار ب

                              
 يف ج "ترث سواًء".( 1)

 (.1/456،التلخيص)639يُنظر: ضوء السراج ص  (2)

  يف ج "العدة". (3)

 (.9/163،164،املغين)639ينظر: ضوء السراج ص ( 4)

 .58 هناية اللوحة رقم  (5)

 (.9/164(، املغين)1/456، التلخيص)639(، ضوء السراج ص 5/50يُنظر: املبسوط) (6)
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 .(1)احلرب مرتدة ورثها الولد

قال: فإن كانت جاءت به ألكثر من سنتني من يوم ارتد الزوج وألقل من سنتني من يوم 
، ولو ارتدت هي وذلك ألكثر من ستة أشهر من يوم ارتدت هي مل يرث الولد واحدًا منهما

عن اإلسالم وتزوج نصرانية فجاءت بولد  كان النكاح فاسدًا ولزمه الولد والنسب وال  (2)[ارتد]
يرث واحٌد منهما اآلخر وال يرث الولد واحدًا منهما، فإن مات الولد وله مال مل يرثه واحٌد 

ر وأيب يوسف منهما؛ ألن الولد مرتدٌّ وال يرث مرتد ذمّياً. وهذا كله قياس قول أيب حنيفة وزف
 .(3)واللؤلؤي

ولو ارتدت امرأة فماتت أو حلقت بدار احلرب فما اكتسبت يف الردة وقبلها فلورثتها 
 .(4)املسلمني يف قول أيب حنيفة وأصحابه

، وارتداد الصيب ليس (5)وكذلك لو أن صبيا يعقل ارتد قبل البلوغ فمات فماله أمجع لورثته
 .(6)حنيفة وحممد ارتداد، غري أنه ال يقتل ابرتداد عند أيب يوسف، وهو عند أيب

ولو ارتد وحلق مباله بدار احلرب مث ظهر على ذلك املال كان فيئاً للمسلمني. فإن ارتد وحلق 
بدار احلرب مث رجع وأخذ ماله وأدخله دار احلرب مث ظهر على الدار، فإّن املال يرد على ورثته 

ه أوالد مسلمون وأوالد نصارى وأوالد عبيد مث الذين بدار اإلسالم. وإن حلق بدار احلرب ول
مات بعض ولده املسلمني بعدما حلق بدار احلرب وقبل أن خيتصموا يف مرياثه فأسلم بعض 
أوالده النصارى وأعتق بعضهم وذلك كله بعدما حلق بدار احلرب وقبل أن خيتصموا يف مرياثه فإن 

                              
 (.17/132املبسوط)يُنظر:  (1)

 يف أ "ارتدت" واملثبت يف ج.( 2)

 (.17/132يُنظر: املبسوط)( 3)

  (.1/456، التلخيص)635ضوء السراج ص يُنظر:  (4)

(،التهذيب ص 1/455(،التلخيص)3/49، تفسري القرطيب)633 (، ضوء السراج ص3/37يُنظر: أحكام القرآن)( 5)
 (.9/162، املغين)302

 (.10/214املبسوط)يُنظر:  (6)
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ه الذين كانوا أحرارًا مسلمني يوم حلق بدار أاب حنيفة وزفر واللؤلؤي يقسمون مرياثه بني أوالد
احلرب وجعل ملن مات منهم بعد ذلك مرياثه من ماله مث يرثه ورثة الذي مات وال يورث منه 

 . (1)الذي أسلم بعدما حلق بدار احلرب

وقال أبو يوسف: إمنا أنظر إىل من يرثه يوم خيتصمون فأجعل ماله بينهم مريااًث وال أورث 
بل أن خيتصموا شيئًا وأورّ ث من أسلم من ولده وأعتق قبل أن خيتصموا وسواء من مات منهم ق

 .(2)حلق بدار احلرب أو مل يلحق

                              
 (.9/164،املغين)639،640يُنظر: ضوء السراج ص  (1)

 (.9/165(، املغين)1/455،التلخيص)642،643ضوء السراج ص يُنظر:  (2)
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 باب
 )مرياث املسلم من الكافر(

)ال يرث املسلم أنه قال:  ، فروي عن النيب (1)اختلف يف مرياث املسلم من الكافر
. أخربان بذلك حممد بن (3)ث أهل ملتني()ال يتوار : . وقال (2) الكافر، وال الكافر املسلم(

بكر، قال: أخربان أبو داود، قال: أخربان مسدد، قال: أخربان سفيان عن الزهري عن علي بن 
)ال يرث املسلم الكافر وال قال:  احلسني عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النيّب 

أبو داود، قال: أخربان موسى بن ، وأخربان حممد بن بكر، قال: أخربان (4) الكافر املسلم(
إمساعيل، قال: حدثنا محاد عن حبيب املعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد هللا بن 

 .(5))ال يتوارث أهل ملتني شىت(: عمرو قال: قال رسول هللا 
ومل يورث املسلم من الكافر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأسامة بن زيد وجابر بن عبد هللا 

رو بن عثمان وعروة والزهري وعطاء وطاووس واحلسن وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن وعم
. وروي (7)والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وعامة الفقهاء، وعليه العمل (6)دينار

 عن الصحابة يف ذلك أحكام وآاثر قد ذكرانها يف كتاب اجلامع.

                              
 (.9/154املغين)يُنظر:  (1)

  سبق خترجيه. (2)

(، وابن ماجة يف كتاب الفرائض، 3/125)2909رواه أبو داود يف كتاب الفرائض، ابب هل يرث املسلم الكافر برقم  (3)
، وقال: "هذا حديث ال 2108(، ورواه الرتمذي عن جابر مرفوعاً برقم 2/912)2731ابب مرياث أهل الشرك برقم 

(، وقد قيل بصحة سند أيب داود .يُنظر: 4/424إال من حديث أيب ليلى" يُنظر الرتمذي ) نعرفه من حديث جابر
 (.2/135خالصة البدر املنري)

  (؛ وقد سبق خترجيه آنفاً.3/125)2909رواه أبو داود يف كتاب الفرائض، ابب هل يرث املسلم الكافر برقم  (4)

 سبق خترجيه آنفاً.( 5)

 بصنعاء، مولده. صلاأل فارسي. مكة أهل فيتم كان  فقيه،: االثرم حممد أبو ابلوالء، اجلمحي دينار بن عمروهو  (6)
 مخسمائة له": املديين ابن قالو . "ثبت ثقة": النسائي وقال. "منه احلديث يف أثبت رأيت ما": شعبة قال. مبكة ووفاته

 (. 5/77(، األعالم)5/300هـ. سري أعالم النبالء)126. وقد مات سنة  "حديث

(، االستذكار 4/425(، الزركشي)9/154(، املغين)3/36،37)(، أحكام القرآن1/452التلخيص)يُنظر:  (7)
(13/474،475.)  
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محة هللا عليهما أهنما وراث املسلم من الكافر وعن معاذ بن جبل ومعاوية بن أيب سفيان ر 
، وبه قال حممد بن احلنفية وحممد بن علي بن احلسني وسعيد (1)الذمي ومل يوراث الكافر من املسلم

. وقد قيل عن (3)وحيىي بن يعمر وإسحاق بن راهويه (2)بن املسيب ومسروق وعبد هللا بن مغفل
 )ال يرث املسلم الكافر(: . وأتولوا قول النيّب (4)وهابن عمر وأيب الدرداء والنخعي والشعيب حن

 .(6)أنه أراد به الكافر احلريب (5)

وأخربان حممد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا مسدد، قال: أخربان عبد الوارث 
عن عبد هللا بن بريدة أن أخوين اختصما إىل حيىي بن يعمر يهودي  (7)عن عمرو بن أيب حكيم

فورث املسلم منهما. وقال: حدثين أبو  -قال أبو احلسني: يعين يف مرياث أخ هلما ذمي-م ومسل
 (8) )اإلسالم يزيد وال ينقص(يقول:  األسود أّن رجاًل حدثه أن معاذًا قال: مسعت النيّب 

 .(9)فوّرث املسلم

كني وال ينقص قال أبو احلسني: قد قيل إّن معىن اخلرب أّن اإلسالم يزيد مبن ُيسلم من املشر 
 .(10)ابملرتدين. وقيل: أراد أّن اإلسالم يزيد مبا يفتح البالد

                              
 (. 9/154(، املغين)9/304(، احمللى)1/452(،التلخيص)6/284مصنف ابن أيب شيبة)يُنظر:  (1)

 بعثهم الذين العشرة أحد كان  مث. املدينة سكن. الشجرة أصحاب من ،جليل صحايب: املزين مغفل بن هللا عبدهو  (2)
هـ. معرفة 61 أو 60 سنة وفاته وكانت.  فيها وتُويف إليها، فتحول .صرةبابل الناس ليفقهوا   رعم

 (.2/483(، سري أعالم النبالء)4/1780الصحابة)

 (.9/154املغين)يُنظر:  (3)

 (.9/154(، املغين)3/36(، أحكام القرآن)1/452التلخيص)يُنظر:  (4)

  بق خترجيه.س (5)

  (.9/155(، املغين)1/452)التلخيصيُنظر:  (6)

، وعكرمة الزبري بن وعروة بريدة بن هللا عبد عن روى. سهل أبو ويقال سعيد أبو ،الواسطي حكيم أيب بن عمروهو  (7)
هتذيب  ."ثقة" :معني ابن وقال .سعيد بن الوارث وعبد هند أيب بن وداود احلذاء خالد عنه روىو 

 (.8/20(، هتذيب التهذيب)21/589الكمال)

 سبق خترجيه.( 8)

 (.9/155املغين)يُنظر:  (9)

  (.9/155يُنظر: املغين) (10)



 اإلجياز يف الفرائض 

 
453 

 باب

 )االختالف يف امللل ومواريث أهل الذمة(
أخربان دعلج بن أمحد، قال: أخربان عبد هللا بن أمحد، قال: حدثين أيب، قال: حدثنا حممد 

 عن النيّب  (4)عيد اخلدريعن أيب س (3)عن عمرو بن مرة (2)، قال: أخربان شعبة(1)بن جعفر
 . (5))الناس حّيز، وأان وأصحايب حيّز(قال: 

)ال يتوارث . وقال: (6) )ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم(وقال عليه السالم: 
 .(7)أهل ملتني شىت(

                              
قريش  علماء من: جعفر أبو طالب، أيب بن علي بن احلسني بن علي بن حممد بن الصادق جعفر بن حممدهو  (1)

سنة  احلجاز أهلعه ابي أايمه، أوائل يف العباسي، املأمون على اخلالف ظهر وملا ،مبكة إقامته كانت.وشجعاهنم وأعياهنم
(، 10/1045هـ. سري أعالم النبالء)203سنة  تُويفهـ، ولكن جيوش العباسيني هزمته مث نُقل للعراق إىل أن 200

 (.6/96األعالم)
 ونشأ ولد. وتثبتاً  ودراية حفظاً  احلديث، رجال أئمة من موالهم، زدي،األ العتكي الورد بن احلجاج بن شعبةهو  (2)

 قال والشعر، ابألدب عاملاً  وكان. "ابلعراق احلديث رفعُ  ما شعبة لوال": الشافعي وقال، ةالبصر  وسكن بواسط،
هـ. سري 160. وقد مات سنة احلديث يف( الغرائب) كتاب  له. "شعبة من ابلشعر أعلم قط أحداً  نر مل": صمعياأل

 (.3/164(، األعالم)7/202أعالم النبالء)
 وقال مرسل  علي عن حديثه :زرعة أبو األزدى قال قيل و ، مرمي أبو قيل و ةطلح أبو ، اجلهىن مرة بن عمرو هو (3)

". مات يف خالفة معاوية ابلشام.  أوىف أيب بن من إال الصحابة من أحد من وال عمر بن من يسمع مل:" حامت أبو
 (. 5/196(، سري أعالم النبالء)1/247جامع التحصيل)

 اخلزرج بن احلارث بن عوف بن خدرة هو و األجبر بن عبيد بن ثعلبة نب عبيد بن سنان بن مالك بن سعد هو (4)
من علماء الصحابة.وقد تُويف  نبيل فقيه ، الشجرة أصحاب من مشهور، صحاىب ، اخلدرى سعيد أبو ، األنصارى

 (.3/168(، سري أعالم النبالء)3/1260هـ. معرفة الصحابة)60ابملدينة بعد سنة 
(.واحلديث صحيح 7/407)36929(،وابن أيب شيبة برقم 22/286)10740برقم   سعيدرواه أمحد يف مسند أيب (5)

 (.10/17اإلسناد. يُنظر: جممع الزوائد)

  سبق خترجيه. (6)

 سبق خترجيه.( 7)
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وعن إبراهيم قال: قال عمر: "ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم ويرث املشركون 
 . (1) بعض وإن كان دينهم خمتلفاً" بعضهم من

، غري أن أاب حنيفة وأصحابه (2)وهبذا قال الشافعي ومحاد وأبو حنيفة وأصحابه وابن شربمة
، وكان (3)يقبلون اجلزية من كل مشرك بذهلا وجيعلوهنم ذمة إال من العرب من غري أهل الكتاب

 .(4)رى والصابئني واجملوسالشافعي ال يقبل اجلزية إال من أهل الكتاب اليهود والنصا

ومل يورث أبو حنيفة وأصحابه أهل الذمة من أهل اجلزية وال أهل احلرب من أهل الذمة 
، وكذلك قال الشافعي إال أنه يورث املستأمن (5)سواٌء دخلوا إلينا أبمان أو كانوا يف دار احلرب

 .(6)من الذمي والذمي من املستأمن

 .(8)م من بعض إذا حتاكموا إلينا وإن اختلفت دايرهمأهل احلرب بعضه (7)وورث الشافعي/

وكان أبو حنيفة وأصحابه يورثون أهل احلرب بعضهم من بعض إن كانوا من أهل دار 
واحدة، فأما إذا كانوا من أهل دارين مل يتوارثوا كالرتك والروم وحنومها، واعتبار الدارين عندهم أن 

فال يتوارث أهل داريهما وإن كانت ملتهم  يكون ملكان يف موضعني يرى بعضهم قتل بعض،
 .(9)واحدة

                              
 .305(، التهذيب ص 1/453(، التلخيص)6/18مصنف عبدالرزاق) (1)

 (.9/156املغين)، 305(، التهذيب ص 1/453(، التلخيص)30/31املبسوط)يُنظر:  (2)

 (.6/64(، فتح القدير)3/243تبيني احلقائق)يُنظر:  (3)

 (.1/170(، خمتصر املزين)4/174األم)يُنظر:  (4)

  (.9/158، املغين)305(، التهذيب ص 1/453التلخيص)(يُنظر: 5)

  (.9/158، املغين)305(، التهذيب ص 1/453التلخيص)يُنظر:  (6)

 .59هناية اللوحة رقم  (7)

 (.1/453التلخيص)نظر: يُ  (8)

  (.1/453التلخيص)يُنظر:  (9)
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. وعن ابن املبارك (1)وعن وكيع عن سفيان قال: اإلسالم ملة والكفر ملة يرث بعضهم بعضاً 
عن سفيان أنه قال يف اليهود والنصارى واجملوس: جتوز شهادة بعضهم على بعض وال يرث واحٌد 

 .(2)منهم اآلخر

. (3)لكفر كله ملة يرث بعضهم بعضًا وإن كان دينهم خمتلفاً وعن محاد عن إبراهيم قال: ا
 .(4)وعن إبراهيم أيضاً قال: ال يرث نصراين يهودايً وال يهوديٌّ نصرانياً 

 .(5)وعن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن علي أنه جعل الكفر ملالً خمتلفة

روايتني عن إبراهيم وعن شريح واحلسن وابن أيب ليلى وشريك واحلسن بن صاحل وإحدى ال
والثوري أهنم جعلوا الكفر ثالث ملل: اليهود ملة، والنصارى ملة، واجملوس وعبدة األواثن وغريهم 

 .(6)ممن ال كتاب هلم ملة

والزهري وربيعة  (7)وقد قيل عن عطاء والليث بن أيب سليم ومغرية والضحاك بن مزاحم
 .(8)حنوه

 أن كل فريق من الكفار ملة ومل يورثوا اجملوس من وذهبت طائفة من أهل املدينة والبصرة إىل
 .(9)عبدة األواثن أيضاً 

                              
 (.1/453يُنظر: التلخيص)( 1)

 (.1/453يُنظر: التلخيص) (2)

 (.9/157، املغين)305يُنظر: التهذيب ص  (3)

 (.9/157، املغين)305يُنظر: التهذيب ص  (4)

  (.9/156،157يُنظر:املغين) (5)

 (.9/156،157،املغين)305(، التهذيب ص 2/280اين)وكذلك مذهب مالك. يُنظر: الفواكه الدو  (6)

 ثالثة مدرسته يف كان:  ويقال .طفالاأل يؤدب كان.  مفسر: القاسم أبو اخلراساين، البلخي مزاحم بن الضحاكهو  (7)
هـ. 105سنة  خبراسان تُويف( التفسري) يف كتاب  لهو !.  "محار على عليهم، يطوف كان": الذهيب قال. صيب آالف

 (.3/215(، األعالم)4/598م النبالء)سري أعال
  (.9/156،157املغين)يُنظر:  (8)

 (.9/157، املغين)305التهذيب ص يُنظر:  (9)
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 مسائل من هذا الباب:

يهودي من أهل الذمة مات وترك ابنًا مسلمًا وأربعة إخوة أحدهم نصراين وآخر جموسي 
 وآخر يهودي وآخر صايب: 

 يف قول معاذ ومعاوية: املال لالبن املسلم.

 عي: املال بني األربعة اإلخوة.ويف قول أيب حنيفة والشاف

 .(1)ويف قول شريح وابن أيب ليلى واحلسن: املال لألخ اليهودي

نصراين خلف بنتًا نصرانية وبنتًا يهودية وبنت ابن نصرانية وابن ابن عابد وثن يؤدي جزية 
 وأخاً جموسياً وعماً نصرانيا:

 .(2)[ابن]ن يف قول أيب حنيفة لالبنتني الثلثان، والباقي لبنت ابن واب

ويف قول الشافعي: لالبنتني الثلثان، والباقي لألخ اجملوسي، وال يرث عابد الوثن إال أن 
 يكون مستأمناً فيكون حينئذ  كقول أيب حنيفة.

ويف قول شريح واحلسن وابن أيب ليلى: للبنت النصرانية النصف، ولبنت االبن السدس، 

                              
 : (  وصورة ذلك 1)

 عند شريح ومن معه عند أيب حنيفة والشافعي عند معاذ ومعاوية 

 x x يرث املال ابن مسلم

 x أخ نصراين

 املال بني اإلخوة

x 

 x x أخ جموسي

 يرث املال x يهودي أخ

 x x أخ صايبء
 

  يف ج "االبن". (2)
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 .(1)والباقي للعم

 وبنت ابن نصرانية وأخاً جموسياً وعماً نصرانياً: نصراين خلف بنتاً يهودية 

 يف قول الشافعي وأيب حنيفة: للبنت النصف، ولبنت االبن السدس، والباقي لألخ.

 .(2)ويف قول شريح وابن أيب ليلى: لبنت االبن النصف، والباقي للعم

 جموسي خلف ابناً يهودايً وابناً عابد وثن وابناً جموسياً:

 : املال بينهم أمجعني.يف قول أيب حنيفة

                              
 : (  وصورة ذلك 1)

 عند شريح ومن معه عند أيب حنيفة والشافعي عند أيب حنيفة 
  بنت نصرانية

2/3 
2/3 

1/2 

 x بنت يهودية
 بنت ابن نصرانية

 الباقي
x 1/6 

 يرث املال يرث إن كان مستأمنأً  ابن ابن عابد وثن

 x الباقي x وسيأخ جم
 الباقي x x عم نصراين

 

 : (  وصورة ذلك 2)

 عند شريح ومن معه عند أيب حنيفة والشافعي 

 1/2 1/2 بنت يهودية

 x 1/6 بنت ابن نصرانية

 x الباقي أخ جموسي

 الباقي x عم نصراين
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ويف قول الشافعي: املال لليهودي واجملوسي، وال يرث عابد الوثن إال أن يكون له عهٌد 
 فريث.

 .(2)وحده (1)[للمجوسي]ويف قول ابن أيب ليلى: املال 

 نصراين خلف أماً نصرانية وامرأة نصرانية وأختاً نصرانية وابناً جموسياً:

 لمرأة الثمن، ولألم السدس، والباقي لالبن.يف قول الشافعي وأيب حنيفة: ل

 .(3)ويف قول ابن أيب ليلى: للمرأة الربع، ولألم الثلث، ولألخت النصف

 يهودي خلف بنتاً عابدة وثن وبنت ابن نصرانية وبنت ابن جموسية وأخاً يهودايً: 

 يف قول أيب حنيفة: للبنت النصف، والبنيت االبن السدس، والباقي لألخ.
                              

 يف أ "بني اجملوسي" واملثبت يف يف ج ولعله الصواب.( 1)

 : (  وصورة ذلك 2)

 عند ابن أيب ليلى عند الشافعي د أيب حنيفةعن 
 ابن يهودي

 املال بينهم أمجعني
 املال بينهما

x 
 يرث املال ابن جموسي

 x x ابن عابد وثن
 

 : (  وصورة ذلك 3)

 عند شريح ومن معه عند أيب حنيفة والشافعي 

 1 أم نصرانية
6 

1 
3 

 1 زوجة نصرانية
8 

1 
4 

  أخت نصرانية
1 
2 

 x الباقي وسيابن جم
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الشافعي: البنيت االبن الثلثان، والباقي لألخ إال أن يكون للبنت أمان فيكون  ويف قول 
 كقول أيب حنيفة.

 .(1)ويف قول ابن أيب ليلى: املال كله لألخ

 يهودية خلفت زوجاً يهودايً وابناً عابد وثن وأخاً يهودايً:

 يف قول أيب حنيفة: للزوج الربع، والباقي لالبن.

 ليلى: للزوج النصف، والباقي لألخ، فإن كان االبن مستأمناً ويف قول الشافعي وابن أيب
 .(2)فقول الشافعي كقول أيب حنيفة

 فصل:

وإذا تزوج الذمي امرأة بغري شهود مث مات أحدمها وحتاكموا إلينا تواراث يف قول الشافعي وأيب 

                              
 : (  وصورة ذلك 1)

 عند أيب ليلى عند الشافعي عند أيب حنيفة 
 x  1/2 بنت عابدة وثن
 بنت ابن نصرانية

1/6 
 

2/3 
x 

 x بنت ابن جموسية

 يرث املال الباقي الباقي أخ يهودي
 

 : (  وصورة ذلك 2)

 وابن أيب ليلى عند الشافعي عند أيب حنيفة ، والشافعي إن كان االبن مستأمناً  

 1/2 1/4 زوج يهودي

 X لباقيا ابن عابد وثن
 الباقي x أخ يهودي
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 .(1)حنيفة وأيب يوسف وحممد

 .(2)وقال زفر واللؤلؤي: ال يتواراثن

اًث مث تزوجها قبل أن تتزوج زوجًا غريه مث مات أحدمها مل يتواراث يف قوهلم  فإن طلقها ثال
 .(3)كلهم

. وقال أبو (4)فإن تزوجها وهي يف العدة من زوج مث مات أحدمها تواراث يف قول أيب حنيفة
. وأما قياس قول الشافعي فإنه يراعي فإن مات أو (5)يوسف وحممد وزفر واللؤلؤي ال يتواراثن

 .(7)مل يتواراث، وإن مات أو ماتت بعد تقضي العدة تواراث (6)[العدة]ل أن تقضي ماتت قب

فإن تزوجها وهي حبلى من زان تواراث يف قول أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد وزفر 
. وأما الشافعي فرياعي فإن ماتت أو مات بعد الوالدة تواراث، وإن مات قبل الوالدة مل (8)واللؤلؤي

م يف هذا أن كل نكاح  إذا أسلما أقرا عليه تواراث به إذا حتاكموا إلينا، وكل نكاح  . وأصله(9)يتواراث
لو أسلما مل يقرا عليه مل يتواراث به. فاختالفهم يف املرياث هو اختالف يف فسخ النكاح  وبقائه إذا 

 .(10)أسلموا

 دار احلرب وقال اللؤلؤي: قال أبو حنيفة: لو أن ذميًا خرج إىل دار احلرب أبمان فمات يف

                              
 (.1/454(،التلخيص)8/571(،) 3/222،223البحر الرائق)يُنظر:  (1)

 (.1/454(،التلخيص)8/571البحر الرائق)يُنظر:  (2)

 (.1/454(التلخيص)8/571البحر الرائق)يُنظر:  (3)

 (.1/454(التلخيص)8/571البحر الرائق)يُنظر:  (4)

 (.1/454التلخيص)يُنظر:  (5)

  يف ج "عدهتا". (6)

 (.1/454التلخيص)يُنظر:  (7)

 (.1/454(، التلخيص)1/194اهلداية شرح البداية)يُنظر:  (8)

 (.1/454التلخيص)يُنظر:  (9)

  (. 1/454يُنظر: التلخيص) (10)
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 .(1)ورثه ورثته الذين من أهل الذمة دون ورثته الذين من أهل احلرب

ولو أن ذمياً نقض العهد وحلق بدار احلرب فمات مل يرثه ورثته الذين يف دار احلرب من ماله 
الذي يف دار اإلسالم ويصري ما خلفه يف دار اإلسالم بني ورثته الذين بدار اإلسالم، وإن 

 . (2)رب ماال كان ذلك لورثته من أهل احلرباكتسب بدار احل

ولو أن أخوين ذميني نقضا العهد وحلقا بدار احلرب وخلفا مااًل واكتسبا مااًل بدار احلرب 
مث مات أحدمها ورجع اآلخر اتئباً على أن يصري ذمة فقبل ذلك اإلمام منه وصريه ذمة، فإن ماله 

م فال شيء له منه، إال أن جيد منه شيئًا قائماً الذي خلفه قائمًا كان له ذلك، وإن كان قد قس
 .(3)يف يد ورثته، وأما ما تركه أخوه بدار احلرب فهو يرثه

ولو أن قومًا من أهل احلرب خرجوا إلينا أبمان فمات بعضهم كان ما ترك لورثته من أهل 
يوسف دار احلرب ممن كان خرج أبمان أو خلفه بدار. وهذا كله قياس قول أيب حنيفة وأيب 

 .(4)وزفر. وبه أيخذ اللؤلؤي

 

                              
 (.1/453(،التلخيص)8/572يُنظر: البحر الرائق)( 1)

 (.1/453(،التلخيص)8/572يُنظر: البحر الرائق)( 2)

 (.1/453يُنظر: التلخيص)( 3)

  (.9/158(،املغين)8/572يُنظر: البحر الرائق) (4)
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 باب

 ُأعتق على مرياث قبل أن يقسم( (1)/)من أسلم أو

جدهم قال:  (2)أخربان دعلج بن أمحد قال: أخربان حممد بن علي بن سعيد بن منصور
من أسلم ) ، قال: قال رسول هللا (3)حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن جريج عن ابن أيب مليكة

 .(4)(هعلى شيٍء فهو ل

وأخربان دعلج بن أمحد، قال: أخربان حممد بن علي بن سعيد بن منصور جدهم، قال: 
عن عروة  (6)عن حممد بن عبد الرمحن بن نوفل (5)حدثنا عبد هللا بن املبارك عن جده بن شريح

 .(7))من أسلم على شيٍء فهو له(: بن الزبري، قال: قال رسول هللا 

، قال: (8)ربان أبو داود، قال: أخربان حجاج بن أيب يعقوبوأخربان حممد بن بكر قال: أخ
                              

  .60هناية اللوحة رقم  (1)

 ( مل أقف على ترمجة له.2)

، الطائف قضاء الزبري ابن واله، الثقات احلديث رجال من ،قاض  : املكي التيمي مليكة أيب بن عبيدهللا بن هللا عبدهو  (3)
 (.4/102(، األعالم)5/88هـ.  سري أعالم النبالء)117وقد مات سنة 

، وقال: وإمنا يروى عن أيب مليكة عن 18038(، والبيهقي برقم 1/97)190رواه سعيد بن منصور يف السنن برقم ( 4)
 (.1/113مرساًل.)النيب صلى هللا عليه وسلم مرساًلوعن عروة عن النيب صلى هللا عليه وسلم 

 مل أقف على ترمجة له.( 5)

، ثقة روى له عروة يتيم ، املدىن األسود أبو ، األسدى القرشى أسد بن خويلد بن نوفل بن الرمحن عبد بن حممد هو (6)
(، رجال صحيح 6/150هـ. سري أعالم النبالء)130البخاري وأصحاب السنن. وكانت وفاته بعد سنة 

 (.2/660البخاري)
(، قال ابن حجر: "ومرسل عروة أخرجه سعيد بن منصور برجال 1/97)189اه سعيد بن منصور يف السنن برقم رو  (7)

 (4/111ثقات". التلخيص احلبري)

 عنه، ثقة روى الشاعر اببن املعروف .البغدادي يعقوب أيب بن حممد أبو الثقفي حجاج بن يوسف بن حجاجهو  (8)
 (.2/184هـ. هتذيب التهذيب)259 سنة رجب يف مات . وقدداود وأبو مسلم
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، عن عمرو بن دينار، عن أيب (2)، قال: أخربان حممد بن مسلم(1)أخربان موسى بن داود
كل َقسم ُقسم يف اجلاهلية فهو على ما  ، عن ابن عباس قال: قال رسول هللا (3)الشعثاء

 . وعن عطاء عن النيّب ى َقسم اإلسالمعل (4)[فإنه]ُقِسم، وكل َقسٍم أدركه اإلسالم 
 .(5)حنوه

حدث أّن إنساانً  (8)أن زيد بن قتادة العنربي (7)عن حسان بن بالل املزين (6)وعن أيب قالبة
من أهله مات وهو على غري دين اإلسالم فورثته أخيت دوين وكانت على دينه مث قال: "إن 

ت سنة وكان ترك خناًل مث إن أخيت أسلمت خيرب فتويف فلبث جدي أسلم وشهد مع رسول هللا 

                                                                                       
 

 مكثراً  مصنفاً  كان": الدارقطين قال. ابحلديث العلماء من طرسوس، قاضى :هللا عبد أبو الضىب، داود بن موسىهو  (1)
 قضاء مث املصيصة قضاء وويل. بغداد سكن. الكوفة من أصله. "فاضالً  خطيبا، فصيحاً  كان": اجلاحظ وقال "مأموان

 (.7/322(، األعالم)10/136هـ. سري أعالم النبالء)217سنة  هبا وتوىف طرسوس
 .وغريهم جريج وابن دينار بن وعمرو ميسرة بن براهيمإ عن روى .املكيني يف عديُ  ،الطائفي مسلم بن حممد هو (2)
 (.9/393(، هتذيب التهذيب)7/399الثقات) .وآخرون الضىب داود بن وموسى الرزاق وعبد املبارك ابن عنهروى و 
 ابن صحب. عمان من أصله .البصرة أهل من. ئمةاأل من فقيه، اتبعي: الشعثاء أبو البصري، زدياأل زيد بن جابرهو  (3)

 أهل أعلم مات اليوم": قتادة قال .زيد بن جابر مات ملا و. عمان إىل احلجاج نفاه العلم، حبور من وكان. عباس
 (.2/104ألعالم)(، ا1/72تذكرة احلفاظ) هـ.93"، وكان ذلك سنةالعراق

  يف ج "فهو". (4)

(، وابن ماجة يف كتاب 3/126)2914كتاب الفرائض، ابىب فيمن أسلم على مرياث.. برقم   رواه أبوداود يف السنن يف( 5)
(،وقواه ابن عبد الرب يف 9/122)18065برقم  الكربى السنن (، والبيهقي يف2/831)2485برقم الفرائض، 

 (. 9/308زم يف احمللى)(، وضعفه ابن ح2/49التمهيد)

 فهرب ؛القضاء على أرادوه .البصرة أهل من انسك، حكام،واأل ابلقضاء عامل: اجلرمي عمرو بن زيد بن هللا عبدهو  (6)
(، 1/89هـ. طبقات الفقهاء)104، وقد مات سنة  الثقات احلديث رجال من وكان. فيها فمات الشام، إىل

 (.4/88األعالم)
(، هتذيب 6/13. هتذيب الكمال)ماجة وابن والنسائي الرتمذيروى له .البصري ملزينا بالل بن حسان هو (7)

 (.2/216التهذيب)
 مل أقف على ترمجة له.  (8)
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أن عمر قضى أنه من أسلم على  (1)فخاصمتين يف املرياث إىل عثمان فحدثه عبد هللا بن أرقم
 .(2)مرياث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضي به عثمان فذهبت بذلك األول وشاركتين يف هذا"

لم على مرياث قبل أن أنه شهد عثمان ورث رجاًل أس (3)وعن زيد بن قتادة الشيباين
 . (4)تقسم

وعن ابن سريين عن ابن مسعود سئل عن رجل  مات وترك أابه عبدًا وأعتق قبل أن يقسم 
 .(5)مرياثه، فقال ابن مسعود: له مرياثه

 .(6)وعن احلسن عن علي قال: إذا أسلم النصراين قبل أن يقسم املرياث فإنه يرث
هنم ورثوا من أسلم أو أعتق على مرياث قبل وعن احلسن وجابر بن زيد ومكحول وقتادة أ

 .(7)أن يقسم
وأمحد  (8)وكان إايس ومحيد يقوالن أما العبد فال، ويفرقان بينهما. وذكر عن عكرمة

 .(9)وإسحاق حنوه

 وعن هشام عن احلسن من أعتق على مرياث فليس له منه شيٌء.

ه قال ابن املسيب وعطاء واملشهور عن علي أنه مل يورث من أسلم أو أعتق على مرياث، وب

                              
وكان أحد كّتاب النيب  ،صحبة له ،زهرة بن مناف عبد بن وهب بن يغوث عبد بن الزهري القرشى رقمأ بن هللا عبدهو  (1)

  وعمي قبل وفاته الزبري بن عروة عنه روى، وقد.(5/1(، اجلرح والتعديل)3/1582. معرفة الصحابة.) 
 (.10/346(، مصنف عبدالرزاق)1/75سنن سعيد بن منصور )( 2)

 مل أقف على ترمجة له.  (3)
 (.1/96سنن ابن منصور)( 4)

 (.2/846يُنظر: أحكام أهل الذمة)( 5)

  (.2/846مة)يُنظر: أحكام أهل الذ (6)

 (.1/454ص)يُنظر: التلخي (7)

 ابلتفسري الناس أعلم من كان  اتبعي،: عباس بن هللا عبد موىل هللا، عبد أبو املدين، الرببري هللا عبد بن عكرمةهو  (8)
 أمري طلبهو  ،وُرمي برأي احلرورية. اتبعياً  سبعني من أكثر منهم رجل، ثالمثائة زهاء عنه وروى البلدان، طاف. واملغازي

 (.4/44(، األعالم)1/70هـ. طبقات الفقهاء)105سنة  ابملدينة وفاته وكانت. مات حىت عنه فتغيب ،املدينة
 (.5/403(، الفروع)1/454(، التلخيص)9/308يُنظر: احمللى) (9)
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وأبو حنيفة ومالك  (1)[الزاند]وطاوس والزهري وسليمان بن يسار وإبراهيم واحلكم ومحاد وأبو 
 . (2)والشافعي وعامة الفقهاء

وقد قيل: إّن احلديث غري اثبت عن عمر فإن ثبت احتمل أن يكون أراد بقوله من أسلم 
أبن يرى أابه قد حضره املوت فيسلم قبل على مرياث ورث أي من أسلم من أجل مرياث ورث 

أنه أسلم من أجل املرياث، ويريد  (3)[ألجل]أن ميوت أبوه لريثه مث ميوت االبن فريثه وال مينع 
بقوله قبل أن يقسم أي قبل أن ميوت امليت فيقسم ماله، وعلى هذا أتولوا قوله عليه السالم: 

)كل قسم يف اجلاهلية فهو على ه السالم: ، ومعىن قوله علي(4) )من أسلم على شيٍء فهو له(
معناه أن يرث مجاعة من املشركني ماالً  (5)ما قسم وما أدركه اإلسالم فهو على قسم اإلسالم(

وعلى ه مث يسلمون فال تنقض تلك القسمة؛ فيقتسمونه على قسمة اجلاهلية على ما يدينون ب
أي: من أسلم على قسمة  (6) ٍء فهو له()من أسلم على شيهذا املعىن أتولوا قوله عليه السالم: 

اجلاهلية أو على مال يف يده كان غصبه من مشرك أو راب فهو له، أي ال تنقض بذلك القسمة. 
فإن ورثوا املال فلم يقتسموه حىت أسلموا فإهنم يقتسمونه على قسم اإلسالم ومعلوٌم أن الرجل إذا 

 وال يزول ملكه إال إىل مالك آخر. مات زال ملكه عند مفارقته الزوج بال فصل  بينهما

وأمجعوا أنه إذا مات وترك ورثة مسلمني وابناً كافراً أّن الكافر ال يرثه وأّن امللك قد انتقل إىل 
، فإذا أسلم قبل أن يقسم املال فإّن امللك ال ينتقل عن ملك إبسالم الكافر، (7)ورثته املسلمني

 ركة ملن مل يكن شريكاً فيه.وأتخري القسمة ال يزيل عمن ملك وال يوجب ش

 باب

                              
 يف ج "الزايد".( 1)

 (.9/160املغين) (،2/24(، املهذب)2/56(، التمهيد)3/40أحكام القرآن للجصاص) يُنظر: (2)

 يف ج "من أجل".( 3)

 ق خترجيه.سب (4)

 .سبق خترجيه (5)

 سبق خترجيه. (6)

 (.9/154يُنظر: املغين) (7)
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 )القاتــــــل(
قال أبو احلسني: أمجعت األمة على أن القاتل عمدًا ال يرث من مال من قتله وال من 

، إال ما يُروى عن اخلوارج وبعض فقهاء البصرة، وعن سعيد بن جبري وسعيد بن املسيب (1)ديته
 .(2)حنوه وبعض فقهاء البصرة

 : فروي يف ذلك آاثر منها:(3)واختلف يف القاتل خطأً 

ما أخربان إمساعيل بن علي، قال: أخربان عبد هللا بن أمحد بن حنبل، قال: حدثين أيب، 
بن إبراهيم، قال: حدثين أيب عن ابن إسحاق، قال: حدثين عبد هللا بن  (4)قال: حدثنا يعقوب

ن اخلطاب قال: وعمرو بن شعيب كالمها حدثين عن جماهد بن جبري أن عمر ب (5)أيب جنيح
 .(6) )ليس لقاتٍل شيٌء(يقول:  مسعت رسول هللا 

أخربان أمحد بن كامل، قال: حدثنا أمحد بن عبيد هللا، قال: أخربان يزيد بن هارون، قال: 

                              
 .334(، التهذيب ص 01/98يُنظر: مراتب اإلمجاع (1)

  (1/29(،العذب الفائض)9/150(، املغين)8/84(،احلاوي الكبري)1/457يُنظر: التلخيص) (2)

 (.9/151، املغين)334(، التهذيب ص 1/457يُنظر: التلخيص) (3)

 أبيه عن روى .بغداد نزيل املدين يوسف أبو الزهري عوف بن عبدالرمحن بن براهيمإ بن سعد بن براهيمإ بن يعقوب هو (4)
وقد روى له الستة. وكانت .وآخرون معني وابن محدأو  سعد بن هللا عبيد خيهأ ابن عنهروى و  .وغريهم والليث وشعبة
 (.11/333(، هتذيب التهذيب)9/491هـ. سري أعالم النبالء)208 سنة شوال يف وفاته

 فيه":  يالبخار  قال و،  يالنسائ وثقه، الثقفى خنساأل موىل يمك يسار جنيح يبأ واسم جنيح يبأ بن هللا عبدهو  (5)
هـ. اجلرح 137. وقد مات سنة  عيينة وابن وشعبة الثوري عنه روى. و بيهأو  وجماهد وطاوس عطاء عن روى "،نظر

 (.6/125م النبالء)(، سري أعال5/203والتعديل)
(، وأبوداود يف كتاب الدايت ، ابب دايت األعضاء، وابن ماجة يف  2/867رواه مالك يف املوطأ، يف كتاب العقول)( 6)

(. وقال ابن عبد الرب "وهو حديث مشهور عند أهل 2/884) 2645كتاب الدايت ، ابب القاتل ال يرث برقم 
فيه حىت يكاد أن يكون  يستغىن بشهرته وقبوله والعمل به عن اإلسنادالعلم يف احلجاز والعراق، مستفيض عندهم، 

 (.23/436،437". التمهيد)اإلسناد يف مثله لشهرته تكلفاً 
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)ليس يقول:  ، عن عمرو بن شعيب أّن عمر قال: مسعت رسول هللا (1)أنبأان حيىي بن سعيد
 . (2) لقاتل شيٌء(

ل بن علي، قال: أخربان عبد هللا بن أمحد بن حنبل، قال: حدثين أيب قال: وأخربان إمساعي
حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر عن رجل مسع عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول هللا 

 :)فليس )من قتل قتياًل فإنه ال يرثه وإن مل يكن له وارث غريه، وإن كان والده أو ولده ،
 .(3)"أن ال يقتل مسلم بكافر لك رسول هللا وقضى بذ" لقاتل مرياث،

وأخربان أمحد بن كامل، قال: أخربان أمحد بن عبد هللا، قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: 
قاتٌل  قضى أن ال يرث أّن النيّب عن الزهري عن سعيد بن املسيب:  (4)أخربان بن أيب ذئب

 . (5)عمداً من الدية شيئاً 

خربان أمحد، قال: أخربان يزيد بن هارون، قال: أخربان حممد بن أخربان ابن كامل، قال: أ
)القاتل عمدًا ال يرث من أخيه وال من ذي : عن مكحول، قال: قال رسول هللا  (6)راشد

                              
 القضاء ويل. املدينة أهل من احلديث، أهل أكابر من ،قاض  فقيه، : سعيد أبو ، نصارياأل قيس بن سعيد بن حيىيهو  (1)

هـ. سري 143سنة  ابهلامشية وُتويف احلرية، قضاء فويل العباسي، العهد يفحل إىل العراق مث ر  ، أمية، بين زمن يف ابملدينة
 (. 11/194(،هتذيب التهذيب)5/468أعالم النبالء)

(، وقال الذهيب:ال يصح 4/79يف كتاب الفرائض، ابب توريث القاتل) 6368رواه النسائي يف السنن الكربى برقم ( 2)
 (.8/326بن شعيب عن عمر ...فهو منقطع موقوف : السري) هذا فقد رواه مجاعة عن عمرو

(، والبيهقي يف السنن الكربى برقم 9/404)17087رواه عبدالرزاق يف املصنف يف كتاب العقول برقم ( 3)
 (.3/85(، واحلديث ضعيف. يُنظر:التلخيص احلبري)6/220)12022

ابملدينة ، وكان  يفيت كان.و احلديث رواة من اتبعي،القرشي  بذئ أيب بن احلارث بن املغرية بن الرمحن عبد بن حممدهو  (4)
هـ. سري 158. وكانت وفاته سنة أجله من مالك وهجره القدر، يرى كان:  وقيل. عصره يف وأفضلهم الناس أورع من

 (.6/189(، األعالم)7/139أعالم النبالء)
 (.23/444رواه ابن عبدالرب يف التمهيد)( 5)

 عنهروى و  .ومجاعة رقية أيب بن وليث الشامي مكحول عن روى .الدمشقي اخلزاعي ملكحويلا راشد بن حممدهو  (6)
مات بعد سنة  ."ابلقدر اهتم وأراه اللسان صدوق" :املبارك ابن قال .وآخرون املبارك وابن أقرانه من ومها وشعبة الثوري
 (.9/140(، هتذيب التهذيب)7/343هـ. سري أعالم النبالء)160
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 . (1) قرابته، ويرثه أقرب الناس إليه نسباً بعد القاتل(

عبد الرمحن بن عن الزهري عن محيد بن  (3)/(2)[وعن إسحاق بن عبد هللا بن أيب فروة]
 .(4) )القاتل ال يرث(قال:  أّن النيّب  عوف عن أيب هريرة 

 .(5) )ال شيء للقاتل(: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيّب 

وعن أيب قالبة قال: "قتل رجل أخاه يف زمن عمر فلم يورثه منه. قال: اي أمري املؤمنني إمنا 
 .(6) ألقدانك منه"قتلته خطًأ. قال: لو قتلته عمداً 

 .(7) وعن مطرف عن الشعيب عن عمر: "ال يرث قاتل خطأ وال عمد  شيئاً"

 يعين مرياثه. (8)وعن جماهد قال: قال عمر: "ال يرث القاتل من ورثة قتيله شيئاً"

 .(10)عن علي قال: "ال يرث قاتل من مال املقتول شيئاً"(9)وعن أيب عمرو العبدي

                              
 (.1/44صاص يف أحكام القرآن)رواه اجل( 1)

 ليست واضحة يف أ واملثبت يف ج.( 2)

  . 61هناية اللوحة رقم  (3)

(،ورواه الرتمذي يف كتاب الفرائض، 2/883)2645رواه ابن ماجة يف كتاب الدايت ، ابب املرياث من الدية برقم ( 4)
صح ال يعرف إال من هذا الوجه وإسحاق ، وقال: هذا حديث ال ي 2109ابب ماجاء يف إبطال مرياث القاتل برقم 

 (. 4/425بن عبدهللا بن أيب فروة قد تركه بعض أهل احلديث)

 .466يُنظر: ص بلفظ"ليس لقاتل شْي". سبق خترجيه( 5)

 (.9/403مصنف عبدالرزاق)( 6)

 (.6/280مصنف ابن أيب شيبة) (7)

 (.6/280يُنظر: مصنف ابن أيب شيبة)( 8)

 جريج ابن عن حدث. البصرة جامع مؤذن املؤذن البصري العصري اجلهم العبدي ابن اهليثم نب عثمان عمرو أبوهو  (9)
هـ. اجلرح 120مات سنة .كثري  وخلق البخاري عنهروى و .وطائفة فضالة بن ومبارك حسان بن وهشام عرايباأل وعوف

 (.1/375(، تذكرة احلفاظ)9/409والتعديل)

 (.6/281يُنظر: مصنف ابن أيب شيبة) (10)
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جل  قتل رجاًل أو امرأًة عمدًا أو خطًأ ممن يرث فال مرياث له وعن جابر بن زيد: "أميا ر 
منهما، وأميا امرأة قتلت امرأًة أو رجاًل خطًأ فال مرياث هلا منهما، فإن كان القتل عمدًا فالقود 
إال أن يعفوا أولياء املقتول، فإن عفوا فال مرياث له من عقله وال من ماله" قضى بذلك عمر 

 .(1) قضاة املسلمنيوعلي وشريح وغريهم و 

 .(2)الشعيب عن علي وعبد هللا وزيد قالوا: "ال يرث القاتل عمداً وال خطأً شيئاً"

وعن ابن أيب ليلى أّن عليًا قضى أن ال يرث قاتل عمدًا وال خطًأ من الدية وال من غريها 
 .(4). وعن جماهد عن عمر مثله(3)شيئاً 

جر  فأصاب أمه خط ًأ فقتلها فغرمه علي الدية ونفاه عن عن جالس أّن رجاًل قذف حب 
 .(5)املرياث، وقال: "إمنا حظك من مرياثها ذلك احلجر"

وعن حيىي بن كثري عن علي: يف رجل قتل أمه، فقال: "إن كان خطًأ ورث، وإن كان عمداً 
 .(6)مل يرث"

 .(7) وعن طاوس قال: "ال يرث القاتل من مال املقتول وال من ديته شيئاً"

من أهل احلجاز إىل أّن القاتل خطًأ يرث من مال املقتول وال يرث من ديته،  فذهبت طائفة
هبذا قال سعيد بن املسيب وعطاء واحلسن وجماهد والزهري ومكحول ومالك وابن أيب ذويب 

                              
 (.6/243يُنظر: حتفة األحوذي) (1)

 (.23/445التمهيد) (،6/28مصنف ابن أيب شيبة) (2)

 (.6/280يُنظر: مصنف ابن أيب شيبة) (3)

 (.6/280يُنظر: مصنف ابن أيب شيبة) (4)

 (.2/478( سنن الدارمي)5)

  (.6/280(،مصنف ابن أيب شيبة)9/405مصنف عبدالرزاق) (6)

 (.6/281نف ابن أيب شيبة)(،مص9/404مصنف عبدالرزاق) (7)
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 .(1)واألوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو ثور وداود

 .(2)وقال طائفة من البصريني يرث ماله وديته مجيعاً 

ح وعروة وإبراهيم واحلكم والشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وزفر وشريك وقال شري
 .(3)واحلسن بن صاحل واللؤلؤي ووكيع وحيىي بن آدم ال يرث من املال وال يرث من الدية شيئاً 

 مسائل من هذا الباب:

جر أو بُندقة أو سهم وهو ال يريده  فأصاب ولو قتل رجل أابه أو من يرثه ب عصًا أو رماه حب 
 .(4)أابه أو من يرثه فمات من ذلك كان قاتالً ومل يرثه يف قول الشافعي وأيب حنيفة وأصحابه

ولو ضرب ابنه يريد أتديبه فمات من ذلك الضرب مل يرثه يف قول أيب حنيفة، وهو معىن 
 .(5)قول الشافعي. وقال أبو يوسف وحممد يرثه

د به الصالح واخلري فمات من ذلك ورثه يف قول ولو بّط ابناً له من ُجرح  أو أوجره دواًء يري
 .(6)أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد، ومل يرثه على معىن قول الشافعي، وقيل: يرثه

ولو كان يسري على دابة أو يسوقها أو يقودها فأوطئ أخاه أو من يرث فمات مل يرثه يف 
 .(7)قول الشافعي، وعلى عاقلته الدية

حممد: إذا كان يسري على دابة فأوطئ أخاه فمات مل يرثه، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف و 

                              
 (.9/151(، املغين)1/457يُنظر: التلخيص) (1)

 .335(، التهذيب ص 1/457التلخيص) يُنظر: (2)

 (.9/151، املغين)335(،التهذيب ص 1/457التلخيص) يُنظر: (3)

 (.9/151(، املغين)8/58(،احلاوي)1/458يُنظر: التلخيص) (4)

 (.9/151(، املغين)1/458لتلخيص)(، ا6/566يُنظر: حاشية ابن عابدين) (5)

 (.1/458يُنظر: التلخيص) (6)

 (.1/458يُنظر: التلخيص) (7)
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 .(1)وإن كان يقودها أو يسوقها فأوطئ أخاه ورثه، وعلى عاقلته الدية يف الوجهني مجيعاً 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد: لو وضع حجراً يف الطريق أو أخرج ميزاابً أو كسفًا أو 
أو اغتسل أو صب ماًء يف الطريق أو وقف دابة يف  طلة أو صالية من حائطه إىل الطريق وتوضأ

الطريق فبالت أو راثت أو عرقت أو وقع لعاهبا يف الطريق فأصاب شيٌء من مجيع ما ذكرانه 
أخاه أو من يرثه فمات كان على عاقلة الذي أحدث هذا كله الدية، وال كفارة، ويرث يف مجيع 

 .(2)هذه الوجوه كلها

ملرياث فال كفارة عليه، وكل من مل يرث فعليه الكفارة إال قتل قالوا: وكل من جعلنا له ا
 .(3)العمد

وكذلك لو ضرب بطن امرأته فألقت جنينًا مل يرثه ومل يكن عليه كفارة. وكان على عاقلته 
 .(4)غرة

: (6)وهذا كله قد خيرج يف قياس قول الشافعي على معنيني (5)قال أبو العباس بن سريج
فعل من ذلك مما له فعله ومما ال جناح على من فعله فتلف به أخ له أو أحدمها: أّن كل شيء  

أبن  (7)[جاء اخلرب]قرابة فال دية وال كفارة وهو يرثه وذلك هدٌر جبار كسائر من ال عقل له كما 

                              
  (.1/458(، التلخيص)8/399يُنظر: البحر الرائق) (1)

  (. 8/33(، البحر الرائق)16/13يُنظر: املبسوط) (2)

  (. 16/13يُنظر: املبسوط) (3)

  (. 4/490يُنظر: اهلداية) (4)

 400 حنو له .بغداد يف ووفاته مولده. عصره يف الشافعية فقيه: العباس أبو البغدادي، سريج بن مرع بن أمحدهو  (5)
 املذهب بنصرة وقام بشرياز، القضاء ويل. شهباأل ابلباز يلقب وكان(،  الشرائع ملنصوص الودائع) منها مصنف،
 (.1/85(، األعالم)14/201هـ. سري أعالم النبالء)306مات سنة . اآلفاق أكثر يف فنشره الشافعي

  (.1/458يُنظر: التلخيص) (6)

 . يف ج "جاء يف اخلرب" (7)
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. وكل شيء  من هذا مل يكن له فعله أو كان (1) )البئر ِجبار واملعدن ِجبار والعجماء ِجبار(
كان عليه حفظه كالراكب والقائد والسائق وحنو ذلك فعليه الكفارة وعلى عاقلته متعداًي فيه أو  

 الدية وال يرثه؛ ألنه مات من فعله يف املعىن، وهللا أعلم.

. وهللا (2)وقيل: إنه حيتمل أن ال يرث هذا وال األول أيضاً؛ ألنه مات من فعله يف املعىن
 أعلم.

شهد شاهدان على أبيهما أو من يراثنه بقتل عمد  قال أبو احلسني: فعلى هذين املعنيني لو
 .(3)فحكم احلاكم بشهادهتما عليه ابلقتل فقتل فإهنما ال يراثنه يف قول الشافعي

وكذلك لو شهد أربعة منهم عليه ابلزان فرجم بشهادهتم أو شهدوا عليه ابإلحصان وشهد 
 .(4)تولد عن فعلهم غريهم ابلزان فرمجه احلاكم مل يرثوه يف قياس قوله؛ ألن القتل

ولو أن حاكمًا شهد عنده شاهدان على أخيه أو من يرثه ابلقتل فقتل بشهادهتما وحكم 
 عليه ابلقود فقتل مل يرث احلاكم من حكمه عليه ابلقتل.

ولو أقّر أخوه عنده ابلقتل فحكم عليه إبقراره فقتل مل يرثه على املعىن الثاين، وقيل: يرثه 
 .(5)ا كله قياس قول الشافعيعلى املعىن األول. وهذ

ولو أّن جمنوانً أو مغلوابً على عقله أو معتوهاً أو صبياً أو موسوساً أو ُمربمساً يهذي ال يعقل 
وحيتمل معىن ]قتل أخاه كان على عاقلته الدية وعليه الكفارة وال يرثه يف قياس قول الشافعي. 

                              
(، 3/1335، بلفظ:"البئر جرحها جبار..." )1710رواه مسلم يف كتاب احلدود، ابب: جرح العجماء... برقم( 1)

 (.5/45. اجملتىب)2498يف كتاب الزكاة، ابب املعدن، برقم -بنفس اللفظ يف املنت –والنسائي 

  .89واملعىن الثاين هو املذهب عند الشافعية. يُنظر: الفصول املهمة ص  (2)

  (.1/458يُنظر: التلخيص) (3)

  (.1/458يُنظر: التلخيص) (4)

  (.1/458يُنظر: التلخيص) (5)
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يكون الدية يف ماله وهو األغلب من قوله، إذا كان القتل عمداً قولني: أحدمها: أن  (1)[الشافعي
 واآلخر: على عاقلته.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد: من قتل من هؤالء أخاه أو أابه ورثه وال كفارة عليه 
 .(2)وعلى عاقلته الدية

ولو أّن رجاًل قائمًا أو انئمًا انقلب على وارث له فقتله مل يرثه، وعليه الكفارة يف قوهلم  
 .(3)كلهم

عن حممد قال: لو سقط رجل من حائط يف ملكه أو ملك غريه على  (4)وعن ابن مساعة/
رجل  يف طريق أو تردا من جبل أو سقط يف بئر احتفرها يف ملكه وفيها إنسان فقتل ذلك 

 .(5)اإلنسان فهو ضامٌن وسقوطه عليه مبنزلة قتله بيده وعليه الكفارة وعلى عاقلته الدية

الطريق كان الضمان على رب البئر ملا أصاب الساقط واملسقوط عليه؛ ولو كانت البئر يف 
 ألن الساقط مبنزلة املدفوع.

ولو استأجر قومًا ليهدموا حائطًا فقتل من فعاهلم رجاًل فالضمان والكفارة عليهم؛ ألهنم 
 .(6)جناة وال ضمان على رب الدار

له مائل فأصاب بعض هذا  وقال حيىي بن آدم: لو أخرج ميزااًب أو شهد عليه يف حائط
أخاه فقتله أو كان القاتل حجاماً أو طبيباً أو مداوايً مل يتعّد فعلى العاقلة يف مجيع ذلك الدية وال 

                              
 ليست يف ج.( 1)

  (. 7/180يُنظر: بدائع الصنائع) (2)

  (. 4/493كشاف القناع)(،  2/24(، املهذب)4/438يُنظر: املبسوط للشيباين) (3)

  . 62هناية اللوحة رقم  (4)

  (. 4/438يُنظر: املبسوط للشيباين) (5)

  (. 8/33(، البحر الرائق)16/13يُنظر: املبسوط) (6)
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 .(1)كفارة على أحد  منهم يف شيء  من ذلك وهلم مرياث

 .(2)قال حيىي: وقال أصحابنا أن اخلّتان يضمن يف ماله ألنه قاتل بيده وال مرياث له

 منه: باب آخر

ولو أن ثالثة إخوة قتل أحدهم أابهم عمداً كان للباقي أن يقتاله، فإن مل يقتاله حىت مات 
أحدمها مل يكن للباقي أن يقتله؛ ألنه قد ورث من أخيه ربع دم نفسه فسقط عنه القصاص، 
 وعليه ألخيه الباقي ثالثة أرابع الدية حالة يف ماله يف قول الشافعي، ويف ثالث سنني يف قول

 .(3)أيب حنيفة وأصحابه
ولو أّن أخوين وأختًا من أب وأم قتل أحد األخوين أمهم عمدًا وزوجها وارث معهم وهو 
أبوهم، كان لألخ واألخت والزوج أن يقتلوا القاتل، فإن مل يقتلوه حىت مات األخ الباقي وبقيت 

شيئاً. وكذلك لو أّن  األخت والزوج كان للزوج واألخت أن يقتال القاتل؛ ألنه مل يرث من األخ
األخت ماتت كان لألب أن يقتل القاتل، فإن مل متت األخت ومات األخ قبل أن يقتل القاتل 
مث مات األب مل يكن لألخت أن تقتل القاتل؛ ألنه قد ورث من أبيه نصف دم نفسه؛ ألن 

قه ألبيه الزوج ورث من األم ربع الدم وورث األخ نصفه واألخت الربع، فلما مات األخ صار ح
فمات األب وله ثالثة أرابع الدم فورث االبن القاتل ثلثيه وهو النصف وورثت األخت الثلث 
وهو الربع فصار هلا نصف الدية حالة يف مال القاتل يف قول الشافعي، ويف ثالث سنني يف قول 

 أيب حنيفة وأصحابه.
ر أمهم كان لقاتل األب ولو أّن أخوين وأختًا قتل أحد األخوين أابهم عمدًا مث قتل اآلخ

واألخت أن يقتال قاتل األم قصاصاً، فأما قاتل األب فال يقتل؛ ألنه ورث بعض دمه من أمه 
وعليه من الدية حبساب ما بقي عليه، فاقسم دم األب على أربعة وعشرين سهمًا المرأته الثمن 

لت األم وهلا ثالثة أسهم ثالثة، والبنه أربعة عشر، والبنته سبعة أسهم وال يرث القاتل، فلما قت

                              
  (. 1/221(، التنبيه)8/33(، البحر الرائق)16/13يُنظر: املبسوط) (1)

  (. 5/111وعند احلنابلة يضمن إن تعدى. يُنظر: املبدع) (2)

 (.1/459(، التلخيص)3/195أحكام القرآن للجصاص) يُنظر: (3)
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صار البنتها سهم والبنها الذي قتل األب سهمان وال يرث قاتلها فيكون لألخت على قاتل 
األب مثانية أسهم من أربعة وعشرين سهمًا من الدية، ولألخ الذي قتل األم أربعة عشر سهماً، 

قتاله فإمنا قتاله حبق، فإن أراد األخ واألخت أن يقتال قاتل األم أبمهما كان هلما ذلك، فإذا 
فقيل: يراثنه على أحد املعنيني الذين ذكرانمها على قياس قول الشافعي؛ ألهنما قتاله حبق 
، وإذا قتاله صار مجيع ما خلفه بينهما للذكر مثل حظ األنثيني فيصري حقه من دم األب  واجب 

كن اثنني وسبعني وهو أربعة عشر سهمًا على ثالثة أسهم فاضرب ثالثة يف أربعة وعشرين ي
فاقسم دم األب على اثنني وسبعني، لألم من ذلك الثمن تسعة، ولقاتل األم اثنان وأربعون، 
ولألخت واحد وعشرون، مث ماتت األم على تسعة فصار لقاتل زوجها من ذلك ستة والبنتها 

نية وعشرون، ثالثة، مث قتل قاتل األم وله اثنان وأربعون سهمًا فصار ألخيه قاتل األب منهما مثا
وألخته أربعة عشر، فاجتمع لألخت مثانية وثالثون سهماً، واحد وعشرون من دم أبيها وثالثة 
من دم أمها وأربعة عشر من دم أختها، فتأخذ من أختها مثانية وثالثون سهماً من اثنني وسبعني 

 وأصحابه.سهماً من دية األب، وسقط عنه ابقي الدية؛ ألنه ورث ذلك، وهذا قول أيب حنيفة 

: وحيتمل قياس قول الشافعي على املعىن اآلخر أن ال يرث األخ (1)[سريج]قال ابن 
واألخت أحدمها إذا قتاله؛ ألهنما قاتالن، وإن كان قتاله حبق كالعادل يقتل أخاه الباغي وال 

 .(2)يرثه وقد قتله حبق  

، وقد يفرتقان؛ ألن (3)[ببنّي ]وقيل: يف مرياث العادل من الباغي نظر، وليس منعه املرياث 
العادل إمنا يقاتل دفعًا عن نفسه أو عن غريه ما دام يقاتل، فإذا كف الباغي عن القتال كف 
العادل عن قتله، وهذا إمنا يعلم ابجتهاد وما وقع ابجتهاد فقد حيتاط على أهله ملا قد يدخله من 

 .(4)له مل مينع املرياثالتأول، فأما القاتل قصاصاً فله إن تعمد القتل، فإذا كان ذلك 

قال أبو احلسني: ومن أصحابنا من خرّج على قياس قول الشافعي وجهًا آخر يف أنه يرث 
                              

 يف ج "شريح".( 1)

  (.1/254يُنظر: خمتصر املزين) (2)

 ليست يف ج.( 3)

  (.1/412(، احملرر)2/172يُنظر: اهلداية شرح البداية) (4)
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العادل من الباغي، وقد نص الشافعي على خالفه. وإمنا حكى الشافعي يف قتال أهل البغي 
ال فقال: "وقد قال بعض الناس يرثه"، وليس ذلك بقول له، بل قد نص بعد ذلك على أنه 

 .(1)يرثه

 . (2)وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد: "يرث العادل الباغي إذا قتله"

وقال أبو حنيفة إذا قتل الباغي العادل سئل فإن قال: "إمنا قتلته وأان على حق  ورث من 
"  .(3)العادل أيضاً"، وقال أبو يوسف: "ال يرث الباغي من العادل على كل حال 

ّن أخوين قتل أحدمها وهو عمرو أمهما وقتل اآلخر وهو زيد : لو أ(4)وقال علي الرازي
أابمها، وكان الفعالن منهما معاً، فإّن أاب يوسف قال: ال قصاص لواحد  منهما على صاحبه، 
ولزيد على عمرو دية أمه مخسة آالف درهم يف ماله، ولعمرو على زيد دية األب عشرة آالف 

زيد، وزيد يرث مال األم دون عمرو، وهذا قول أيب درهم يف ماله، ويرث عمرو مال األب دون 
 يوسف يف رواية. قال علي: وال يعرف بعد رواية عن أصحابنا يف هذا الباب.

 (5)ولو أن عمرًا قتل األم وزيدًا قتل األب أحدمها بدأ ابلقتل قبل صاحبه، ومل يُعلم من/
ن البادي منهما فإنك تنزل البادي منهما، وقد تصادق االثنان فيهما بينهما أنه ال يدري م

 األحوال يف ذلك، 

فتقول: إن كان عمرو هو البادي بقتل األم فقد وجب عليه القصاص لزيد وأليب زيد، فلما 
قتل زيد األب بعد ذلك وجب القصاص على زيد خاصة ففي هذه احلال إذا تبينا أن عمراً بدأ 

مرو لزيد ثالثة أرابع دية األم، وإذا بقتل األم أو جبنا القصاص لعمرو على زيد وأوجبنا على ع

                              
  (.1/457(، التلخيص)4/225يُنظر: األم) (1)

 (.1/457(، التلخيص)2/172ة شرح البداية)(، اهلداي3/296يُنظر: تبيني احلقائق) (2)

  (. 5/153يُنظر: البحر الرائق) (3)

 مل أقف على ترمجة له.( 4)

  . 63هناية اللوحة رقم  (5)
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بدا زيد بقتل األب مث بدأ عمرو بقتل األم فعلى عمرو القصاص لزيد ولعمرو على زيد سبعة 
أمثان دية األب، فخذ الشطر مما وجب لكل واحد  منهما على صاحبه، فقل يف حال لزيد على 

أرابع دية األم فخذ نصف ذا  عمرو القصاص، ويف حال  ليس لزيد عليه القصاص وله عليه ثالثة
ونصف ذا فيكون سبعة أمثان دية األم مث ارجع فقل: جيب لعمرو على زيد القصاص يف حال  وال 
جيب له عليه القصاص يف حال، ولكن جيب له عليه سبعة أمثان دية األب فخذ نصف ذا 

وجب  ونصف ذا فيكون ذلك مخسة عشر جزءًا من ستة عشر جزءًا من دية األب، فهذا ما
لعمرو، فاجعل ما وجب على عمرو قصاصًا منه وهو سبعة فيفضل لقاتل األم على قاتل األب 

 مثانية أجزاء من دية األب وهو نصف ديته.

ولو قتل عمرو األم وقتل زيد األب وال يدرى أقتال معاً أو أحدمها قبل صاحبه وقد تصادق 
لزيد على عمرو إن كان القتل معًا دية االثنان فيما بينهما، فإن الوجه يف ذلك أن تقول جيب 

األم، وإن بدأ عمرو بقتل األم وجب لزيد عليه ثالثة أرابع دية األم، وإن بدا زيد بقتل األب 
وجب له على عمرو القصاص، فجميع ما جيب لزيد على عمرو يف حال دية األم ويف حال 

وذلك أحد عشر جزءًا من ثالثة أرابع دية األم ويف حال القصاص، فخذ الثلث من ذلك كله 
جيب لعمرو على ]اثين عشر جزءًا من دية األم وهو مخسة أسداس ونصف سدس، وقيل: 

يف حال دية األب، وذلك إذا كان القتل معاً، ويف حال جيب له سبعة أمثان دية األب  (1)[زيد
بقتل  وذلك إذا بدأ زيد بقتل األب، ويف حال جيب له على زيد القصاص، وذلك إذا بدأ عمرو

األم، فخذ الثلث من كل حال  فيكون مجيع ما جيب لعمرو على زيد ثالثة وعشرون جزءًا من 
أربعة وعشرين جزءاً من دية األب فيتقاصان أحد عشر جزءاً، ويبقى لقاتل األم على قاتل األب 
اثنا عشر جزءاً من أربعة وعشرين جزءاً من دية األب وذلك نصف دية األب، قال: وهذا قياس 

 منا على قوهلم.

قال أبو احلسني: قد ذكران قياس قول الشافعي يف هذه املسألة وأشباهها وتقصينا فروعه يف 
 الكتاب املفرد يف شرح مذاهب الشافعي رمحه هللا.

 باب
                              

 يف ج "جيب لزيد على عمرو"( 1)
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 )من يرث الدية(

أخربان أمحد بن كامل، قال: أخربان أمحد بن عبد هللا، قال: أخربان يزيد بن هارون، قال: 
عن الزهري عن سعيد بن املسيب: "أّن رجاًل قتل خطًأ فقضى عمر  (1)ان بن حسنيأخربان سفي

بديته على عاقلته فجاءت امرأة تطلب مرياثها من عقل زوجها، فقال عمر: ال أعلم لك شيئاً، 
كتب إيّل ، فقال: (2)إمنا الدية للعصبة الذين يعقلون عنه فقام الضحاك بن سفيان الكاليب

 .(5)، فورََّثها"عن عقل زوجها أشيم (4)(3)[الضبايب] أن أورث امرأة أشيم أيمر ين رسول هللا 
أخربان إمساعيل بن علي، قال: أخربان عبد هللا بن أمحد بن حنبل، قال: حّدثين أيب، قال: 

 حدثنا عبد الرزاق، قال: أخربان معمر عن رجل  مسع عكرمة حيّدث عن ابن عباس أّن النيّب 
ن مال زوجها وعقله ويرث هو من ماهلا وعقلها ما مل يقتل واحٌد منهما املرأة ترث مقال: )
 .(6) (صاحبه

أخربان إمساعيل، قال: أخربان عبد هللا، قال: حّدثين أيب، قال: أخربان سعيد، قال: أخربان 

                              
 عنه روىو  واحلكم يوالزهر  سريين وابن احلسن عن روى. حممد ابأ كىنيُ  ،الواسطي املعلم يالسلم حسني بن سفيانهو  (1)

اجلرح  ."الزهري صحابأ كابرأ من وليس أبس، به ليس حسني بن سفيان": يقول بن معني حيىي قال. وهشيم شعبة
 (.4/96(، هتذيب التهذيب)4/227والتعديل)

 رسول والهقد و  بنجد، انزالً  كان.  صحايب شجاع،: سعيد أبو الكاليب، كعب  بن عوف بن سفيان بن الضحاكهو  (2)
 يعدونه وكانوا. بسيفه متوشحاً    النيب رأس على يقوم فكان ،سيافاً  اختذه مث ،قومه من هناك لمأس من على  هللا
(، هتذيب 4/274. الطبقات الكربى البن سعد) سليم بين من الردة أهل قتال يف استشهدوقد  .فارس ئةامب

 (.4/390التهذيب)
 يف ج "الضباين"( 3)

أن يورث زوجته من ديته ، وكان الضحاك عامالً  الكاليب سفيان بن الضحاك هذا الرجل قُتل خطًأ؛ فأمر النيب  (4)
على قومه من األعراب كما يف القصة اليت ذُكرت. ومل أقف على ترمجة خاصة له. يُنظر: معرفة الصحابة  للنيب 

(3/1538.) 
(، وابن ماجة يف كتاب 3/129)2927رواه أبو داود يف كتاب الفرائض، ابب يف املرأة ترث من دية زوجها، برقم ( 5)

(، والرتمذي يف كتاب الدايت ، ابب هل ترث املرأة من زوجها 2/833)2642الدايت ، ابب املرياث من الدية برقم 
 ، وقال : حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم.1415برقم 

 (.9/398)17766رواه عبدالرزاق يف كناب العقول، ابب مرياث الدية برقم ( 6)
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أّن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  (1)حممد بن راشد، قال: أخربان سليمان بن موسى
 .(2)العقل مرياث بني ورثة القتيل على فرائضهم قضى أنّ  النيّب 

أخربان أمحد بن كامل، قال: أخربان أمحد بن عبد هللا، قال: أخربان يزيد بن هارون، قال: 
أّن رسول  (5)عن أيب مليح اهلذيل (4)عن احلكم عن أيب حممد اهلذيل (3)أخربان احلسن بن عمارة

جنيناً، فقضى بدية املرأة على عاقلة  (6)[فماتت وألقت]قضى يف امرأة ُضربت  هللا 
القاتل، وقضى يف اجلنني بغرة عبدًا أو أمة يف مال القاتل وورث الزوج واإلخوة من األم يف 

 .(7)الدية

وأخربان ابن كامل، قال: أخربان أمحد، قال: أخربان يزيد، قال: أخربان احلسن بن عمارة عن 

                              
 كان  دمشقي،.الفقهاء قدماء من: شدقابأل املعروف أيوب أبو أو الربيع أبو ابلوالء، األموي موسى بن سليمانهو  (1)

مات . "العلم من بنوع حيدث يوم كل  يف كان  سليمان، مثل رأيت ما": هليعة ابن قال. الشام أهل شباب بسيد نعتيُ 
 (.5/433هـ. سري أعالم النبالء)119سنة 

(، والنسائي يف اجملتىب يف كتاب الغسل... 4/189)4564أبوداود يف كتاب الدايت ، ابب دايت األعضاء برقم  رواه( 2)
 (.8/42)4800برقم 

 يزيد عن روى .املنصور جعفر أيب خالفة ىف بغداد قضاء على كان.موالهم يالبجل املضرب بن عمارة بن احلسن هو (3)
وقد روى له الرتمذي وابن ماجة وقد ضعفه علماء احلديث. وكانت  .مليكة أيب وابن عتيبة بن واحلكم مرمي أىب بن

 (.2/263(، هتذيب التهذيب)6/265هـ. هتذيب الكمال)153وفاته سنة 
(، 34/263، وقال عنه ابن حجر:"جمهول". هتذيب الكمال)علي مسند يف النسائي له روى، اهلذيل حممد أبو هو (4)

  (.12/202هتذيب التهذيب)
 العاص بن عمرو بن هللا عبد عن حدث .البصري اهلذيل املليح أبو ُأسامة بن زيد :ويُقال عمري بن أسامة بن امرعهو  (5)

(، رجال صحيح 6/3023هـ. معرفة الصحابة)112. وقد مات سنة  قالبة أبو عنه روىو  .حصيب بن وبريدة
 (.2/558البخاري)

 يف ج "فألقت".( 6)

(، صحيح 5/2172ر عن أيب هريرة اقتصرا فيه على دية اجلنني صحيح البخاري)رواه البخاري ومسلم بلفظ آخ (7)
 (.3/1309مسلم)
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 .(1)حنوه احلكم عن إبراهيم عن النيّب 

 .(2)قضى أّن الدية يف املرياث والعقل على العصبة أّن النيّب عن إبراهيم و 

بينهم على  (3)[يقسم]وعن جابر بن زيد قال: عقل الرجل احلر مرياث بني ورثته من كانوا 
، وعقل املرأة مرياث بني ورثتها من  قضى بذلك رسول هللا فرائضهم كما يقتسمون ماله، 

م مرياثها ويعقل عنها عصبتها قضى بذلك رسول هللا كانوا يقسم بينهم كما يقس
(4). 

ديتها على عاقلة القاتل لزوج  فجعل رسول هللا وعن ابن سريين أن امرأة قتلت 
 .(5)املقتولة وولدها وعصبتها

 .(6)قضى أّن الدية مرياث أّن النيّب وعن الزهري 

 .(7)وجاً من دية امرأتهورث امرأة من دية زوجها، وورث ز  وعن الشعيب أّن النيّب 

 .(8)وعن أيب عمرو العبدي قال: قال علي: تقسم الدية على ما يقسم عليه املرياث

وعن حممد بن علي بن احلسني عن علي قال: لقد ظلم من مل يورث اإلخوة من األم من 

                              
رواه عبدالرزاق بسنده عن ابراهيم مرفوعًا يف كتاب الدماء بلفظ: "العقل على العصبة والدية على املرياث" برقم ( 1)

 (، 5/416اثها من الدية")(،  وابن أيب شيبة عن ابراهيم موقوفاً بلفظ: "المرأته مري 7/177)17768

  (.5/417)27557(، وعبدالرزاق يف كتاب الدايت  برقم 1/121)299رواه سعيد بن منصور برقم  (2)

 يف ج "تقسم".( 3)

  (.8/58)15845رواه البيهقي يف السنن يف كتاب النفقات برقم  (4)

(، وأصل احلديث يف الصحيحني بلفظ 4/192)4575رواه أبوداود بسنده يف كتاب الدايت، ابب دية اجلنني برقم ( 5)
 (. 3/1309(، صحيح مسلم)5/2172آخر. يُنظر: صحيح البخاري)

(، كشاف 4/524يُنظر: الفروع) وروي ذلك عن أمحد للحديث الذي أخرجه سعيد بن منصور وعبدالرزاق. (6)
 (،12/198(، عون املعبود)4/372القناع)

 (.9/399)17773وعبدالرزاق برقم (، 1/121)298رواه سعيد بن منصور برقم ( 7)

 (.5/416مصنف ابن أيب شيبة )( 8)
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 .(1)الدية شيئاً 

قال:  وسئل جابر بن زيد عن األخ من األم هل يرث من الدية إذا مل يكن من أبيه،
 .(3)قضى بذلك عمر وعلي وشريح وغريهم من قضاة املسلمني (2)نعم،/

أنه وّرث الزوج والزوجة واإلخوة من األم  قال أبو احلسني: قد ثبت ما رويناه عن النيّب 
 .(4)من الدية فال معىن ملا شّذ من الرواية عن علي أنه مل يورثهم

علي وشريح والشعيب والنخعي وأيب قالبة وقد روينا عن علي أنه ورثهم أيضاً، وعن عمر و 
 .(5)والزهري وجابر بن زيد ومالك والشافعي وأهل العراق ومجهور الفقهاء حنوه

ال يورث الزوج والزوجة واإلخوة من  وعن احلسن والشعيب قاال: كان علي بن أيب طالب 
 .(6)األم من الدية شيئاً 

قوله قدميًا مث رجع عنه؛ ألن الشعيب قد قال أبو احلسني: يشبه أن يكون هذا قواًل كان ي
 .(7)روى أيضاً عن علي وعبد هللا أهنما قاال: يرث كل وارث من الدية غري القاتل

وروي عن احلسن أيضًا أنه قال:ال ترث الزوجات واإلخوة من األم من الدية شيئاً, وروي 
لك اختلف عن عمر بن . وكذ(8)عن احلسن أيضًا أنه ورثهم. فقد اختلف عن احلسن يف ذلك

                              
 (.5/417(، مصنف ابن أيب شيبة)1/122سنن سعيد بن منصور)( 1)

  .64هناية اللوحة رقم  (2)

 (.1/459يُنظر: التلخيص) (3)

 (.9/399أنه ورثهم. يُنظر: مصنف عبدالرزاق) واملشهور عنه ( 4)
(، 7/104(، املنتقى)30/47(، املبسوط)399-9/397(، مصنف عبدالرزاق)1/121ور)يُنظر: سنن سعيد بن منص (5)

 (.9/184،185، املغين)340(، التهذيب ص1/459التلخيص)

 . 340(، التهذيب ص 1/459(، التلخيص)1/122سنن سعيد بن منصور)( 6)

 (.23/455(، التمهيد)1/122سنن سعيد بن منصور)( 7)

 (.6/417، مصنف ابن أيب شيبة)(1/122سنن سعيد بن منصور)( 8)
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 .(1)عبد العزيز وأيب سلمة بن عبد الرمحن يف ذلك

من الدية دين امليت وال تنفذ منها  (2)[يقضي]وذُكر أن قول شريك وأيب ثور أن ال 
 . (3)وصاايه. قال عامة الفقهاء يقضي منها ديونه وتنفذ منها وصاايه كسائر ماله

قهاء يقسمون الغرة بني ورثة اجلنني على وكان الشافعي وأبو حنيفة ومالك ومجهور الف
 .(4)فرائضهم

 . (5)وذُكر عن ربيعة والليث بن سعد أهنما جعال الغرة ألم اجلنني وحدها

 

                              
 (.9/399(، مصنف عبدالرزاق)3081سنن الدارمي)برقم ( 1)

 يف ج "تقضى".( 2)

  .340(، التهذيب ص 1/459يُنظر: التلخيص) (3)

 (.9/184(، املغين)7/80، املنتقى)340(،التهذيب ص 1/459يُنظر: التلخيص) (4)

 .340يُنظر: التهذيب ص  (5)
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 باب

 (التزويج يف املرض)
، فقال مالك يف آخرين: إذا تزوج يف مرضه كان النكاح فاسداً، (1)اختلف يف تزويج املريض

على الوصااي، وإن كان  مبدىً ل هبا فلها ما مسي من ثلثه ، فإن كان قد دخ(2)وال مرياث هلا
 .(3)أكثر من صداق مثلها، وإن مل يكن دخل هبا فال مرياث وال صداق هلا

وعن الزهري يف الرجل يتزوج املرأة وقد أيس له من احلياة: قال: ال نرى لنكاحه جوازاً 
 .(4)وصداقها يف الثلث وال مرياث هلا

 .(5)يد مثلهوعن ربيعة وحيىي بن سع

 .(6)وعن احلسن: إن كان مضراً مل جيز، وإن كان تزوجها لتقوم عليه فهو جائزٌ 

واختلف أصحاب مالك يف املريض يتزوج اململوكة والذمية، فقال عبد امللك: ال جيوز 
 . (1): جيوز تزوجيه هبما(7)تزوجيها جلواز أن تسلم وتعتق وترث. وقال أبو مصعب

                              
أنه جيوز للصحيح أن يتزوج ...وكذلك املريض الذي مرضه غري خموف، واختلفوا يف املريض املخوف "اتفق الناس على ( 1)

 .341مرضه". التهذيب ص 

، 341(، التهذيب ص 1/461، التلخيص)59،60إيضاح األسرار املصونة ص  (،4/246يُنظر: املدونة) (2)
 (.9/191املغين)

 (.9/191، املغين)341(، التهذيب ص 1/461تلخيص)ال (،4/246(، املدونة)3/498يُنظر: احلجة) (3)

 (.9/191، املغين)341(، التهذيب ص 1/461يُنظر: التلخيص) (4)

 (.9/191، املغين)341(، التهذيب ص 1/461يُنظر: التلخيص) (5)

 (.9/191، املغين)341(، التهذيب ص 1/461يُنظر: التلخيص) (6)

 أهل شيخ: املدين الزهري مصعب أبو عوف، بن الرمحن عبد بن مصعب بن زرارة بن احلارث بن القاسم بن أمحدهو  (7)
 ثقة مصعب أبو": الدارقطين قال(. املوطأ) عنه وروى به، وتفقه مالكاً  اإلمام لزم. وحمدثهم وقاضيهم عصره يف املدينة

 (.1/197(، األعالم)11/436هـ. سري أعالم النبالء)150مات سنة  وقد ."املوطأ يف
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 .(2)ملرأة يف مرضها فنكاحها فاسد وال يرثها الزوجوقال مالك: إذا تزوجت ا

وقال الشافعي وأبو حنيفة ومجهور الفقهاء نكاح املريض واملريضة صحيح ويرث كل واحد 
 .(3)منهما صاحبه إن مات من مرضه

                                                                                       
 (.2/37الفواكه الدواين)يُنظر:  (1)

 .59،60إيضاح األسرار املصونة ص  (،4/246املدونة) (2)

، 341(، التهذيب ص 1/461(، التلخيص)2/98كفاية الطالب)  (،4/246(،املدونة)18/30يُنظر: املبسوط) (3)
 (.9/191املغين)
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 باب

 )الطالق يف الصحة واملرض(
مات أحدمها قبل قال أبو احلسني: إذا طلق الرجل يف صحته امرأته طالقاً ميلك فيه الرجعة ف

انقضاء عدهتا ورثه صاحبه وال يقطع الطالق الرجعي املوارثة بني الزوجني ما دامت يف العدة؛ 
، فإذا انقضت عّدهتا مل يتواراث كذلك، روي عن أيب بكر وعمر وعثمان  ألّن حكم الزوجية ابق 

 .(1)وعلي وابن مسعود وهو إمجاع األمة

 .(2)يتواراث سواء انقضت عدهتا أو مل تنقض فإن طلقها يف صحته طالقاً ابئناً مل

واختلف يف املريض إذا طلق امرأته طالقًا ابئنًا مث مات من مرضه ذلك، فروي عن عمر 
 .(3)منه اوعثمان أهنما وراثه

وعن ابن أيب مليكة قال: سألت عبد هللا بن الزبري عن ذلك فقال: طلق عبد الرمحن بن 
فبتها يف مرضه مث مات وهي يف عدهتا فورثها عثمان منه،  (5)متاضر بنت األصبغ الكلبية (4)عوف

                              
 (.9/194، املغين)342(، التهذيب ص 1/461يُنظر: التلخيص) (1)

 (.9/194، املغين)342(، التهذيب ص 1/461ص)يُنظر: التلخي (2)

 (.9/195، املغين)342(، التهذيب ص 2/67يُنظر: السنن البن منصور) (3)

 أحد وهو. أكابرهم من صحايب،: القرشي الزهري حممد، أبو احلارث، عبد بن عوف عبد بن عوف بن الرمحن عبدهو  (4)
 لدوُ  .سالماإل إىل السابقني وأحد فيهم، اخلالفة عمر جعل الذين الشورى أصحاب الستة وأحد ابجلنة، املبشرين العشرة

هـ 32وقد مات سنة . جراحة 21 أحد يوم رحوجُ . كلها  واملشاهد وأحداً  بدرا وشهد وأسلم،. سنني بعشر الفيل بعد
(3/321(، األعالم)1/68(، سري أعالم النبالء)1/116. معرفة الصحابة.) 

 أدركت: يقال دمشق، أطراف من اجلندل دومة أهل من قضاعة كلب  من ثعلبة بن روعم بن األصبغ بنت متاضرهي  (5)
 .ي رضي هللا عنهاقرش نكحها كلبية  أول وهى تزوجها عبد الرمحن بن عوف  رواية، هلا يعلم وال،   النىب

 (.8/298(، طبقات بن سعد)1/285الثقات)
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 .(1)قال ابن الزبري: "وأما أان فال أرى ترث مبتوتة"

 .(2): "ال ترث مبتوتة"وعن قتادة عن علي 

وعن عبد الرمحن بن عوف كقول ابن الزبري ومل أجده منصوصًا عنه، وهو أحد قويل 
 .(3)الشافعي، قاله يف اجلديد

وشريح واحلسن والشعيب وإبراهيم والثوري وأيب حنيفة وأهل العراق: ترثه ما مل وعن عروة 
 .(4)تنقض عدهتا، وهو أحد قويل الشافعي. ورووه عن عمر وعثمان

 .(5)وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه: إن كان الطالق ابختيارها مل ترثه حبال  

، وكذلك إن كان الطالق وقال مالك وأهل املدينة ترثه وإن انقضت عدهتا وتزوجت
 .(6)ابختيارها أو حلف يف الصحة فوقع احلنث يف املرض

 .(8)عن احلسن قال: ترثه يف عدهتا (7)وعن غالب بن عبيد هللا

 .(2)عن احلسن قال: "ترثه ما كان يف مرضه" (1)وعن محيد

                              
 (.4/171نف ابن أيب شيبة)(، مص7/62(، مصنف عبدالرزاق)2/66السنن البن منصور)( 1)

  (.9/195(، املغين)10/223يُنظر: احمللى) (2)

 (.1/462(، التلخيص)5/272األم) يُنظر: (3)

 (.9/195، املغين)342(، التهذيب ص 1/462التلخيص) (،6/157املبسوط)يُنظر:  (4)

 .344التهذيب ص  (،6/157املبسوط)يُنظر:  (5)

 (.1/20(، العذب الفائض)9/195(، املغين)1/462،463، التلخيص)248يُنظر: الكايف ص  (6)

 مرتوكوقد قيل عنه:"أنه  عمرو بن هللا عبيد عنه روى. و عطاء عن روى ي.العقيل ياجلزر  هللا عبيد بن غالبهو  (7)
 (.3/331(، ميزان االعتدال)6/5الكامل يف ضعفاء الرجال) ."احلديث

 (.9/195يُنظر: املغين) (8)
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 .(3)وعن عثمان البيت ومحيد وأصحاب احلسن، قالوا: ترثه بعد انقضاء عدهتا

كر عن أيب بن كعب وعطاء بن أيب ليلى وبعض البصريني: ترثه ما مل تتزوج. وُذ وقال ا
 .(4)حنوه

 .(6()5)[الزوج]وأمجعوا أّن املرأة لو ماتت قبله مل يرثها 

عن أبيه أّن عثمان ورث امرأة عبد الرمحن بن  (8)عن عمر بن أيب سلمة (7)وروى أبو عوانة
 .(9)عوف وقد بّت طالقها ومل تكن انقضت عدهتا

أن عثمان ورث امرأة عبد الرمحن بن  (1)عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه (10)وروى هشيم

                                                                                       
)  الطلحات طلحة موىل ، يالدارم يقال و يالسلم يقال و ياخلزاع عبيدة أبو ، يالبصر  الطويل يدمحُ  أىب بن يدمحُ  هو (1)

هـ. 142وأصحاب السنن. وقد مات سنة  مسلم و البخاري له روى، كان ثقة وكان يدلس. ( سلمة بن محاد خال
 (.2/283(، األعالم)6/163سري أعالم النبالء)

 .(4/171مصنف ابن أيب شيبة)( 2)

 (.10/223، احمللى)343(، التهذيب ص 4/171مصنف ابن أيب شيبة) (3)

 (.9/195، املغين)343يُنظر: التهذيب ص (4)

 ليست يف ج.( 5)

 (.9/195، املغين)343يُنظر: التهذيب ص (6)

 حلديث،ا طلب يف البالد طاف. احلديث حفاظ أكابر من: عوانة أبو ، النيسابوري إبراهيم بن إسحاق بن يعقوبهو  (7)
 ". املسند الصحيح"  كتبه  منو . إليها ومذهبه الشافعي كتب  أدخل من أول وهو. هبا فُتويف أسفرايني يف واستقر

 (.8/196(، األعالم )14/417هـ.  سري أعالم النبالء)316وكانت وفاته سنة 
 بن طلحة بن حيىي نب إسحاق عن روى .املدين الزهري القرشي عوف بن الرمحن عبد بن سلمة أيب بن عمرهو  (8)

عبد الرمحن. وقد  بن إبراهيم بن سعد عمه ابن عنه روى، و الرمحن عبد بن سلمة أيب أبيه وعن منه، أصغر وهو عبيدهللا
 (.21/375(، هتذيب الكمال)6/133هـ. سري أعالم النبالء)133قتله عبدهللا بن علي عم السفاح سنة 

 (.2/433خمتصر اختالف العلماء) يُنظر: (9)

 ثقات من مفسر: بغداد نزيل الواسطي، معاوية، أبو السلمي، دينار بن قاسم خازم أيب بن بشري بن هشيمهو  (10)
 عنده كان:  الدورقي قال .سنني أربع حنبل أمحد بن اإلمام ولزمه. بغداد حمدث كان.  خبارى من أصله: قيل. احملدثني
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 . (2)عوف وقد انقضت عدهتا

عن أيب  (4)عن سعد بن إبراهيم (3)وكذلك رواه الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن وأيوب
 .(5)سلمة أن أابه طلق أمه وهو مريض فمات فورثته بعد انقضاء العدة

قال: أخربان عبد الرمحن بن  (6) أبو علي حممد بن يوسف بن املعتمر السريايفوأخربان
عن أبيه  (9)، عن هشيم بن عروة(8)، قال: أخربان حجاج، قال: أخربان محاد بن سلمة(7)خلف

أّن عبد الرمحن طلق امرأته يف مرضه ثالاثً فقال عثمان: لئن مت ألورثنها منك، قال: قد علمت 
                                                                                       

هـ. سري 183وقد مات سنة . يدركه ومل هللا، يدعب بن احلسن عن روى: معني بن حيىي وقال. حديث ألف عشرون
 (.8/89(، األعالم)8/287أعالم النبالء)

  و امسه قيل و)  إمساعيل قيل و ، هللا عبد امسه قيل ، املدىن ، الزهرى القرشى عوف بن الرمحن عبد بن سلمة أبو هو (1)
هـ. سري أعالم 104كانت وفاتة سنة   واألربعة. وقيل : مسلم و البخاري له روى، مكثر ثقة:  ، ( واحد كنيته

 (.4/287النبالء)
 (.2/66(، سنن سعيد بن منصور)7/363السنن الكربى للبيهقي) (2)

 حفاظ من الزهاد، النساك من اتبعي،. عصره فقهاء سيد: بكر أبو البصري، السختياين كيسان  متيمة أيب بن أيوبهو  (3)
 (.3/38(، األعالم)6/15هـ. سري أعالم النبالء)131. مات سنةحديث 800 حنو عنه روي ثقة اثبتا كان.  احلديث

، عابد فاضل ثقة املدىن إبراهيم أبو :يقال و إسحاق أبو يالزهر  القرشى عوف بن الرمحن عبد بن إبراهيم بن سعد هو (4)
 (.5/418سري أعالم النبالء) .بعدها قيل و هـ 125واألربعة، وكانت وفاته سنة  مسلم و البخاري  له روى

 (.2/433خمتصر اختالف العلماء)يُنظر:  (5)

هتذيب  .اللؤلؤي البصري عثمان أيب، روى عن البصري مث السريايفسري أعالم  يوسف بن حممدهو  (6)
 (.24/235الكمال)

 له روىوقد  به أبس الي، قال ابن حجر: "احلمص معاوية أبو الضحاك، بن الرمحن عبد بن خلف بن الرمحن عبد هو (7)
 (.1/91. مشيخة النسائي) "سائيالن

 كان.  النحاة ومن احلديث، رجال وأحد البصرة، مفيت: مسلة أبو ابلوالء، الربعي البصري دينار بن سلمة بن محادهو  (8)
 منه مسع ما بعض حديثه من وأخذ فاجتهد مسلم وأما البخاري، فرتكه حفظه ساء كرب  ملا أنه إال ،مأموانً  ثقة حافظا

". وقد مات سنة املبتدعة على شديداً  ،مفوهاً  فصيحاً  ،فقيهاً  العربية، يف إماماً  محاد كان": الذهيب قلون. تغريه قبل
 (.2/272(، األعالم)7/444هـ. سري أعالم النبالء)167

 (.2/589. التعديل والتجريح لألندلسي)الغساين مروان أبو زكراي أيب بن حيىي ، روى عنهأبيه عن روى عروة بن هشيم (9)
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 .(1)يف عدهتا فورثها عثمانذاك، قال: فمات 

 .(2)قال: وكان عروة يقول: ترثه ما كانت يف العدة

أخربان أبو علي بن يوسف بن املعتمر، قال: أخربان عبد الرمحن، قال: أخربان حجاج قال: 
أّن عبد الرمحن طلق امرأته ثالاًث وهو  (3)عبد الرمحن بن أيب مليكة أخربان محاد عن احلجاج عن

 .(4)ضتني مث مات عبد الرمحن فورثها عثمانمريض فحاضت حي

أبو علي بن يوسف بن املعتمر، قال: أخربان عبد الرمحن، قال: حدثنا  (5)أخربان/
عن أيب سلمة بن عبد الرمحن أّن عبد  (7)محاد عن حممد بن عمرو (6)[قال: أخربان]احلجاج،

 .(8)عثمان الرمحن طّلق امرأته ثالاثً وهو مريض فمات بعد تسعة أشهر فورثها

أخربان أبو علي قال: أخربان عبد الرمحن، قال: أخربان حجاج، قال: أخربان محاد بن سلمة 
طلق امرأة وكان به  (1)أّن عبد هللا بن حممد (9)عن حممد بن عمرو عن حممد بن إبراهيم التيمي

                              
 (.2/433خمتصر اختالف العلماء)(2/66(، سنن سعيد بن منصور)7/363يُنظر: السنن الكربى للبيهقي) (1)

 (.2/69سنن سعيد بن منصور)( 2)

 ، روى لهضعيف، املدين املليكى اجلدعاين يالتيم القرشى مليكة أىب بن هللا عبيد بن بكر أىب بن الرمحن عبد هو (3)
 (.6/132هذيب). هتذيب التماجه ابن و الرتمذي

 (.4/94يُنظر: احلجة)( 4)

  . 65هناية اللوحة رقم  (5)

 كتبت مكررة يف أ وأظن ذلك خطأ من الكاتب. (6)
 له روى. أوهام له صدوق املدين ، احلسن أبو قيل و هللا عبد أبو ، الليثى وقاص بن علقمة بن عمرو بن حممد هو  (7)

. سري أعالم  الصحيح على هـ 145. وقد مات سنة  ماجه ابن و سائيالن و الرتمذي و داود أبو و مسلم و البخاري
 (.6/136النبالء)

 (.5/501(، معرفة السنن واآلاثر)2/571املوطأ)( 8)

 عبد أبو التيمي القرشي مرة بن تيم ابن سعد بن كعب  بن عامر بن صخر بن خالد بن احلارث بن براهيمإ بن حممدهو  (9)
وبعض التابعني،    وبعض الصحاب مالك بن وأنس عبدهللا بن وجابر اخلدري يدسع أيب عن روى .املدين هللا
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 .(2)الفاجل فمات بعد السنة فورّثها عثمان

 مسائل من هذا الباب:

ولو أّن رجاًل تزّوج امرأة ودخل هبا مث طّلقها يف صحته تطليقة ميلك فيها قال أبو احلسني: 
الرجعة مث مات وهي يف عدهتا ورثته وعليها عدة الوفاة، ولو ماتت املرأة قبله وهي يف عدهتا ورثها 

 .(3)الزوج، ولو مات أحدمها بعد انقضاء عدهتا مل يتواراث

ت وهي يف عدهتا ورثته، ولو ماتت هي قبله ولو طلقها يف مرضه طلقة ميلك رجعتها مث ما
، ولو مات الزوج (5)، ولو ماتت بعد انقضاء عّدهتا مل يرثها الزوج(4)وهي يف عدهتا ورثها الزوج

 .(7)، وترثه يف قول مالك وابن أيب ليلى(6)بعد انقضاء عدهتا مل ترثه يف قول الشافعي وأهل العراق

 .(8)دخل هبا مث مات أحدمها مل يتواراث ولو طلقها يف صحته طلقة واحدة ومل يكن

مث مات، فإهنا ال ترثه يف قول  (9)[هبا]ولو طلقها يف مرضه طلقة واحدة ومل يكن دخل 
 .(1)، وترثه يف قول مالك وابن أيب ليلى وطائفة من البصريني(10)الشافعي وأهل العراق

                                                                                       
وثقة ابن معني وغريه. وقد مات سنة  .وآخرون عروة بن وهشام علقمة بن عمرو بن وحممد وحيىي موسى ابنه عنه روىو 

 (.9/6هتذيب التهذيب) هـ.120
 مل أقف على ترمجة له.(1)
  (. 4/168يُنظر: مصنف ابن أيب شيبة) (2)

 (.9/194، املغين)342(، التهذيب ص 1/461يُنظر: التلخيص) (3)

 (.9/194، املغين)342(، التهذيب ص 1/461يُنظر: التلخيص) (4)

 (.9/195(، املغين)1/463يُنظر: التلخيص) (5)

 (.9/195(، املغين)1/463يُنظر: التلخيص) (6)

 (.9/169(، املغين)4/88يُنظر: املنتقى) (7)

 (.9/195، املغين)344التهذيب ص  يُنظر: (8)

  ليست يف ج. (9)

 (.1/463يُنظر: التلخيص) (10)
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 .(2)ولو ماتت قبله مل يرثها

طلق إحدامها يف مرضه أو صحته طالقاً رجعياً مث مات ولو كانت له امرأاتن قد دخل هبما ف
 .(3)وهي يف العدة ورثتاه مجيعاً 

ولو طلقها يف املرض مث مات يف مرضه بعد انقضاء عدهتا مل ترثه املطلقة يف قول الشافعي 
 .(4)وأيب حنيفة وأصحابه، وترثه يف قول مالك وابن أيب ليلى

                                                                                       
 (.1/463(،التلخيص)3/34يُنظر: املدونة) (1)

 (.9/195(، املغين)1/463يُنظر: التلخيص) (2)

 (.1/463يُنظر: التلخيص) (3)
(، 1/461،472، التلخيص)(2/55(، حاشية العدوي)5/428،429(، املدونة)1/131اختالف العلماء)يُنظر:  (4)

 (.9/195املغين)



 اإلجياز يف الفرائض 

 
492 

 

 ورثها:باب آخر من مسائل املبتوتة يف قول من 

قال أبو احلسني: وإذا طلق الرجل امرأته يف مرضه طلقة ابئنة أو تطليقتني ابئنتني أو ثالاثً 
وقد دخل هبا مث مات من مرضه ذلك وهي يف عدهتا فإهنا ترثه يف قول عمر وعثمان وعروة 

حد وشريح واحلسن والشعيب وإبراهيم والثوري وابن أيب ليلى ومالك وأيب حنيفة وأهل العراق وأ
 .(1)قويل الشافعي

أو ثالث  (2)[ابملرياث]وقال أبو حنيفة ترثه وعليها أقصى األجلني أربعة أشهر وعشرًا 
 .(3)حيض ابلطالق

 .(4)وقال مالك والشافعي وأبو يوسف وزفر: ليس عليها عدة الوفاة

، ولو مات املريض بعد انقضاء عدهتا ومل يكن تزوجت مل ترثه يف قول الشافعي وأهل العراق
 .(5)وترثه يف قول مالك وابن أيب ليلى

ولو انقضت عدهتا فتزوجت مث طلقها الزوج الثاين فانقضت عدهتا منه مث تزوجت زوجاً اثلثاً 
مث مات املريض األول من مرضه وهي حتت زوج اثلث مل ترثه يف قول الشافعي وابن أيب ليلى 

 . (6)وأهل العراق، وترثه يف قول مالك

                              
(، اإلشراف على مذاهب 6/157(،املبسوط)2/69(، سنن سعيد بن منصور)7/64يُنظر: مصنف عبدالرزاق) (1)

 (.9/195، املغين)342(، التهذيب ص 1/462(، التلخيص)4/187العلماء)

 يف ج "ابملوت".( 2)

 (.1/463(، التلخيص)6/157يُنظر: املبسوط) (3)

 (.1/463(، التلخيص)4/58(، املنتقى)6/157املبسوط) يُنظر:  (4)

 (.9/195، املغين)343(، التهذيب ص 1/463، التلخيص)270يُنظر: الكايف ص  (5)

(، 4/187،اإلشراف على مذاهب العلماء)203(، خمتصر الطحاوي ص 6/157يُنظر: املبسوط) (6)
 (.1/463التلخيص)
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يف مرضه مث صح مث مرض بعد ذلك فمات وهي يف عدهتا مل ترثه يف قول  ولو طلقها ثالاثً 
. (2). وقال زفر ترثه؛ ألنه مطلق يف مرض(1)مالك والشافعي والنخعي وأيب حنيفة وأيب يوسف

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه: ولو طلق امرأة له ذمية أو مملوكة ثالاًث يف مرضه فأعتقت 
يف العدة مل تراثه؛ ألنه حني  (3)[ومها]قبل أن ميوت مث مات يف مرضه اململوكة وأسلمت الذمية 

 .(4)طلق مل يكن فاراً 

ولو كان الطالق رجعيًا مث مات ومها يف عدهتما ورثتاه. وقال الشافعي. ولو قال هلا يف 
 .(5)مرضه وهي أمة إذا أعتقت فأنت طالق ثالاثً فأعتقت وهو مريض مث مات ورثته يف عدهتا

هلا وهو مريض أنت طالق غدًا فأعتقت اليوم بعد قوله مل ترثه، وكذلك إن كانت  ولو قال
 .(6)مشركة وهو مسلم

ولو قال هلا سيدها أنت حرة غداً، وقال الزوج وهو مريض أنت طالٌق ثالاثً بعد غد  ومل يعلم 
 . (7)بعتق السيد مل ترثه إن مات من مرضه، وإن كان يعلم بعتق السيد ورثته

افعي وأبو حنيفة وأصحابه ولو طلقها ثالاًث يف مرضه وهي مسلمة فارتدت عن وقال الش
، وقال أصحاب مالك ترثه إذا عادت (8)اإلسالم مث عادت إليه مث مات وهي يف عدهتا مل ترثه

                                                                                       
 

 (.9/200، املغين)345(،التهذيب ص 4/86(، املنتقى)5/256)(، األم 6/157يُنظر: املبسوط) (1)

 (.6/157يُنظر: املبسوط) (2)

 يف ج "وهي".( 3)

(، كشاف 9/198(،املغين)8/74(، روضة الطالبني)5/403(، الوسيط)6/156وكذلك عند أمحد. يُنظر: املبسوط)( 4)
 (.4/481القناع)

 (.5/255،األم)271يُنظر: الكايف ص  (5)

 (.5/256(، األم)6/160املبسوط) يُنظر: (6)

 (.9/199(، املغين)5/257، األم )271(، الكايف ص 6/160يُنظر: املبسوط) (7)

 (.2/25(، املهذب)5/256(، األم)5/164يُنظر: املبسوط) (8)
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 .(1)إىل اإلسالم

، (2)قال الشافعي: ولو كان هو املرتد يف مرضه مث عاد إىل اإلسالم فمات من مرضه مل ترثه
أبو حنيفة وأصحابه ترثه، وكذلك قالوا يف املرأة إذا ارتدت يف مرضها مث ماتت وهي يف وقال 

مث ماتت  (4)[قبل انقضاء عدهتا]، وقال الشافعي إن عادت إىل اإلسالم (3)عدهتا أن الزوج يرثها
ورثها؛ ألهنما على النكاح ما مل تنقض عدهتا، وإن ماتت يف ردهتا قبل انقضاء عدهتا أو عادت 

ولكنها بعدما طلقت قبلت  (5)[يرتد] اإلسالم بعد انقضاء عدهتا مث ماتت مل يرثها، ولو مل إىل
ابن زوجها بشهوة مث مات وهي يف عدهتا ورثته؛ ألهنا ابنت ابلطالق ال ابلقبلة فهو فار يف قوهلم 

 .(6)أمجعني

ألنه ال عدة ولو طلقها يف مرضه ومل يكن دخل هبا مل ترثه يف قول الشافعي وأهل العراق؛ 
 .(8)، وترثه يف قول مالك وابن أيب ليلى(7)عليها

وقال مالك ولو طلقها يف صحته طلقة واحدة مث مرض فأتبعها البتة قبل أن يرجتعها فإهنا 
 .(9)ترثه ما دامت يف العدة فإن انقضت عدهتا فال مرياث هلا

فإهنا ترثه ما وإن طلقها يف مرضه واحدة مث صح فخرج مث مرض فطلقها أخرى مث مات 

                              
 (.9/198(،املغين)1/176يُنظر: الفروق) (1)

 (.5/257األم) يُنظر:  (2)

 (.6/163يُنظر: املبسوط) (3)

 "وهي يف عدهتا".يف ج  ( 4)

 يف ج "ترتد".( 5)

 (.5/255،256(، األم)6/164يُنظر: املبسوط) (6)

 (.5/255(، األم)6/164يُنظر: املبسوط) (7)

 (.9/197(،وألمحد رواايت أربع. يُنظر: املغين)1/163، التلخيص)270(،الكايف ص 3/34يُنظر: املدونة) (8)

 (.9/198، املغين)271يُنظر: الكايف ص  (9)
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 .(1)دامت يف عدهتا، فإن انقضت عدهتا مل ترثه

 .(2)قال أبو احلسني: وهو قياس قول الشافعي وأهل العراق

ولو قال هلا إذا مرضت فأنت طالٌق ثالاًث فمرض فمات ورثته يف عدهتا يف قول الشافعي ]
 .(5( )4)[، وترثه يف قول مالك وإن انقضت عدهتا(3)وأهل العراق

افعي ولو أقر يف مرضه أنه كان طلقها يف الصحة ثالاًث وقع الطالق إبقراره ومل ترثه قال الش
ترثه  (6)يف عدهتا، وقال مالك وأبو حنيفة ال يقبل إقراره عليها وترثه إال أن تصدقه فال/

 .(7)حينئذ  

قال الشافعي ولو قال هلا يف مرضه أنت طالق ثالاًث إن دخلت الدار أو فعلت كذا وكذا 
ر  هناها عنه هلا منه بد وال أتمث برتكه ففعلت ذلك وهي عاملة ابليمني طلقت ومل ترثه يف العدة ألم

وغريها؛ ألن الطالق وقع ابختيارها، وإن فعلت ذلك وهي ال تعلم بيمينه ورثته يف عدهتا، 
وكذلك لو قال هلا يف مرضه أنت طالق ثالاثً إن شئت فشاءت ذلك طلقت أو اختلعت منه أو 

فخريها فاختارت نفسها  (8)[ثالاثً ]ه أن يطلقها ثالاًث ففعل أو سألته أن خيريها نفسهًا سألت
 .(9)ثالاثً فبانت منه مل ترثه يف مجيع ذلك يف عدهتا

                              
 (.5/254، األم)271يُنظر: الكايف ص  (1)

 (.5/254(،األم)6/154،156يُنظر: ملبسوط) (2)

 (.5/256(،األم)6/159يُنظر: املبسوط) (3)

  ليست يف ج.  (4)

  (. 9/199، وترثه عند أمحد. املغين)270يُنظر:  الكايف ص  (5)

  . 66هناية اللوحة رقم  (6)

 (.9/199وكذلك عند أمحد. يُنظر: املغين)( 7)

 ليست يف ج.( 8)

 (.9/200(، املغين)5/258(، األم)6/158يُنظر:املبسوط)( 9)
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 .(1)قال أبو احلسني: هذا كله قياس قول أيب حنيفة وأصحابه

 .(2)وأما مالك فيورثها يف مجيع هذه املسائل

. ولو قال هلا يف مرضه (4)ورّثته (3)[ثالاثً ]ا واحدًة فطّلقها ولو سألته يف مرضه أن يطلقه
إن صّليت املكتوبة أو صمت رمضان أو كّلمت أابك أو أمك أو فعلت   (5)[ثالاثً ]أنت طالٌق 

ذلك طلقت ثالاًث وورثته يف عدهتا سواٌء علمت  (6)[ففعلت]كذا ألمر  ال بّد هلا منه أو أتمث 
، وقال مالك ترثه وإن (7)تها قاله الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهبيمينه أو ال تعلم؛ ألنه أعن

 .(8)انقضت عدهتا

ولو قال يف مرضه أنت طالٌق ثالاًث إن كّلمت أخاك فكلمته وهي عاملٌة بيمينه مل ترثه؛ ألن 
، وقال اللؤلؤي وفيه (9)هلا بداً منه، وإن مل تعلم بيمينه ورثته يف قول الشافعي وأيب حنيفة وأصحابه

وٌل آخر إذا حلف عليها أن ال تكّلم ذا رحم  حمّرم منها فهو مبنزلة األب واألم، فإن كّلمته ق
 .(10)طلقت وورثته علمت بيمينه أو مل تعلم وهذا قول اللؤلؤي

وقال مالك والشافعي ولو حلف يف صحته أن ال يفعل هو شيئًا ففعله يف مرضه فحنث 

                              
 (.9/158،159يُنظر: املبسوط) (1)

 .270( يُنظر: الكايف ص 2)

 يف ج "واحدة".( 3)

 (.5/255ألم)ايُنظر:  (4)

 ليست يف ج.( 5)

 يف ج "برتكه مث فعلت".( 6)

 (.9/199املغين)، (6/255،256األم) (،6/158املبسوط)يُنظر:  وكذلك مذهب أمحد. (7)

  .271يُنظر: الكايف ص  (8)

  (.6/256(، األم)6/158املبسوط)يُنظر:  (9)

 (.6/158يُنظر: املبسوط)( 10)
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 .(1)وابنت منه ورثته، وهو قياس قول أيب حنيفة

ولو قال هلا يف الصحة أنت طالٌق ثالاًث إن صمت رمضان أو كّلمت أابك أو أمك أو 
فعلت كذا ألمر  هلا منه بداً وال بّد هلا منه ففعلت ذلك يف مرضه ابنت منه ومل ترث سواٌء علمت 
ابليمني أو مل تعلم؛ ألّن اليمني كان يف الصحة، هذا قول أيب حنيفة وأصحابه، وهو قياس قول 

 .(2)الشافعي

وقال الشافعي وكلما قال يف الصحة ما قد يقع يف املرض وقد ال يقع فوقع الطالق به يف 
املرض وكان طالقًا ابئنًا مل ترثه، مثل أن يقول: أنت طالٌق غدًا أو إذا جاء رأس الشهر أو إذا 

 .(3)قدم فالٌن فوقع به الطالق البائن يف املرض مل ترثه؛ ألّن القول كان يف الصحة

، وأما مالك فإنه يورثها يف مجيع ذلك؛ (4)قال أبو احلسني: وهكذا قول أيب حنيفة وأصحابه
 .(5)ألنه يراعي أن يقع طالق ابئن يف املرض على أّي وجه  كان مث ميوت من مرضه فيورثها

قال أبو حنيفة: ولو قال يف صحته إن مل أضرب غالمي فأنت طالق ثالاًث فمات قبل أن 
ورثته، وإن ماتت هي قبله مل يرثها، ولو مات الغالم قبل أن يضربه والزوج مريٌض  يضرب غالمه

 .(7( )6)[عدة]طلقت ثالاثً حني مات الغالم وال ترثه إن مات يف مرضه وهي يف 

 .(8)قال أبو احلسني: وهو قياس قول الشافعي

                              
  (.5/256، األم)271يُنظر: الكايف ص  (1)

 (.9/200، املغين)(6/256(، األم)6/157املبسوط)يُنظر: وكذلك مذذهب أمحد.  (2)

 (.5/256يُنظر: األم) (3)

  (.6/157،158يُنظر: املبسوط) (4)

  .270الكايف ص  (5)

 يف ج "العدة".( 6)

 (.4/52(، البحر الرائق)6/157يُنظر:املبسوط)( 7)

  (.5/256،257يُنظر:األم) (8)
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مات قبل أن  وقال أبو حنيفة: وإن قال يف صحته أنت طالٌق ثالاًث إن مل أوفك مهرك مث
مل يرثها، وإن قال الزوج بعدما ماتت املرأة قد   (1)[ورثته، وإن ماتت هي قبل أن يوفها]يوفيها 

كنت أوفيتها مهرها قبل موهتا مل يصدق على أن يربأ من املهر وصدق يف أن يرثها وعليه 
 .(2)الصداق، وهذا قياس قول الشافعي وأيب يوسف وزفر

قال المرأته أنت طالٌق ثالاثً إن مل أتزوج عليك، قال: هي  وعن منصور عن احلسن يف رجل  
امرأته حىت يتزّوج عليها وميوت واحٌد منهما قبل أن يفعل وأيهما مات قبل أن يفعل فال مرياث 

 .(3)بينهما

مل ترثه يف  (4)[هبا]كان يف صحته فبانت   [إبيالء]وقال الشافعي إذا طلقها واحدة يف مرضه 
 .(5)عدهتا

احلسني: ولو آال منها يف مرضه فطلقها يف مرضه طلقًة ابنت هبا ورثته يف العدة يف قال أبو 
 [نكس]، ولو آال منها يف مرضه مث صح مث (6)قول أيب حنيفة وأصحابه وقياس قول الشافعي

فمرض من ذي قبل فبانت منه ابإليالء الذي كان يف املرض ومات مل ترثه يف قوهلم، وترثه يف 
 .(7)قياس قول زفر

يف صحته مث مات مل ترثه يف عدهتا، وبه  [قذف]قال الشافعي: ولو آال عليها يف مرضه عن 

                              
 ليست يف ج.( 1)

يُنظر: (، ومذهب أمحد كمذهب أيب حنيفة. 5/257،256(، األم)4/52(، البحر الرائق)6/157املبسوط)( يُنظر:2)
 (.6/240املبدع)

 (.6/240(، املبدع)1/291(، خمتصر املزين)7/64(، األم )4/52يُنظر: البحر الرائق) (3)

 يف ج "منه".( 4)

 (.6/239(، املبدع)5/257،256وكذلك يف مذهب أمحد.يُنظر: األم)( 5)

 (.5/255(، األم)6/158يُنظر: املبسوط)( 6)

 (6/158يُنظر: املبسوط) (7)
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 .(1)قال اللؤلؤي، وقال أبو يوسف ترثه

 .(2)قال اللؤلؤي: ولو قذفها يف مرضه والعنها يف مرضه فإهنا ترثه، وقاله أبو يوسف

قول الشافعي، أحدمها: قال أبو احلسني: ورأيت أصحابنا خيّرجون قولني آخرين على قياس 
أن ترث املبتوتة وإن تزوجت كقول مالك، والثاين: ترث ما مل تتزوج، ومل أجد للشافعي ما يدّل 

 .(4( )3)[بعد انقضاء عدهتا]عليهما، بل رأيته قد نّص يف مواضع أهنا ال ترثه 

 باب آخر يف معاني ما تقدم:

فقبلها  (5)[بشهوة  ]بنه على امرأة أبيه قال أبو احلسني: قال أبو حنيفة لو أّن مريضًا وثب ا
بشهوة  أو وطئها مستكرهًا هلا، فإهنا قد ابنت من زوجها، فإن مات املريض من مرضه قبل 
انقضاء عدهتا ورثته؛ ألن االبن متهم أنه فعل ذلك ليجر مرياثها إىل نفسه، ولو كانت قد 

 .(6)طاوعته على ذلك ابنت ومل ترثه يف عدهتا

 .(7)له بنون ففعل ذلك هبا بعضهم مستكرهاً هلا ابنت وورثته يف عدهتاوكذلك لو كان 

ولو كان االبن من الرضاعة أو كان مملوكًا أو مشركًا ففعل ذلك مستكرهًا هلا ابنت ومل ترثه 
ّر مرياثها إليه؛ ألنه ال يرث امليت يف تلك احلال ؛ ألن االبن ليس مبتهم جب   .(8)حبال 

                              
 (.2/52(، املهذب)5/255(،األم)3/388(، الدر املختار)6/158املبسوط) يُنظر: (1)

 (3/388(، الدر املختار)6/164يُنظر: املبسوط) (2)

  ليست يف ج. (3)

 (.5/255،256األم)( 4)

 ليست يف ج.( 5)

 (.9/200(، املغين)1/464، التلخيص)658،659ضوء السراج ص  يُنظر: (6)

 (.9/200(، املغين)1/464، التلخيص)658،659ضوء السراج ص  يُنظر: (7)

 (.9/200(، املغين)1/464، التلخيص)658،659ضوء السراج ص  يُنظر: (8)
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ن االبن وللمريض ابن لصلبه حيجبه ابنت ومل ترثه، ولو مات ابن وكذلك لو فعل هبا ذلك اب
املريض لصلبه فصار ابن االبن واراثً مث مات املريض مل ترثه املرأة؛ ألنه حني وطئها مل يكن واراثً، 

 .(2)/(1)ولو فعل هبا ذلك ابن االبن وال وارث للمريض غريه ابنت منه وورثته يف عدهتا

ب ابن االبن مث مات املريض من مرضه ورثته املرأة أيضًا يف ولو حدث للمريض ابن فحج
 .(3)عدهتا؛ ألنه حني فعل هبا كان متهماً 

ولو كان للمريض امرأاتن فوثب ابنه فقبل إحدامها بشهوة  أو وطئها ابنت منه ومل ترثه سواء 
فعل ذلك أكرهها أو طاوعته؛ ألنه غري فار؛ ألّن هناك امرأٌة أخرى ترث الثمن كاماًل، فإن 

ابملرأتني مجيعاً واحدًة بعد أخرى ابنتا منه، فإن مات من مرضه ورثته األخرية ومل ترثه اليت فعل هبا 
 .(4)أواًل؛ ألنه عند وطئه الثانية كان فاراً 

ولو عانقهما مجيعًا معًا بشهوة يف حالة مستكرهًا هلما ابنتا، فإن مات من مرضه ورثتاه 
 .(5)قول أيب حنيفة وأصحابه وزفرمجيعاً يف عدهتما، وهذا كله 

فأما الشافعي فإنه ال يفسخ النكاح ابلزان واحلرام فاملرأة يف مجيع ذلك ابقية على النكاح 
 .(6)وأيهما مات ورثه صاحبه

ولو أّن مربمساً زائل العقل أو جمنوانً وطئ امرأته أو ابنتها ابنت امرأته، فإن مات من مرضه مل 
 .(7)بفار يف قول أيب حنيفة وأصحابه وزفر وقياس قول الشافعي ترثه؛ ألنه ال يعقل فليس

                              
 (.9/200، املغين)660(، ضوء السراج ص 30/60يُنظر:املبسوط) (1)

  .67هناية اللوحة رقم  (2)

 (.30/60يُنظر:املبسوط)( 3)

 (.6/244(، املبدع)9/200(، املغين)1/464تلخيص)، ال659(، ضوء السراج ص 30/60يُنظر:املبسوط) (4)

 (.6/244(، املبدع)9/200(، املغين)1/464، التلخيص)659(، ضوء السراج ص 30/60يُنظر:املبسوط) (5)

 (9/201(، املغين)1/464يُنظر:التلخيص) (6)

  (. 9/201(، املغين)1/464، التلخيص)660يُنظر:ضوء السراج ص  (7)
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ولو فعل ذلك وهو صحيح العقل ابنت منه، وإن مات من مرضه وهي يف عدهتا ورثته؛ 
، وأما يف (1)ألنه فار سواٌء علم أبهنا امرأته أو ابنتها أو مل يعلم يف قول أيب حنيفة وأصحابه وزفر

عاقٌل فهو زان  وال يفسخ النكاح ابلزان وأيهما مات ورثه  قول الشافعي فإنه إذا وطئها وهو
صاحبه، وإمنا الشافعي يفسخ النكاح ابلوطء الذي له حرمة وهو ما يلحق منه النسب من نكاح  
فاسد  أو وطء شبهة سواء كانت املرأة مطاوعة له أو مكرهة، فإذا فسخ النكاح بذلك مل ترثه يف 

 .(2)عدهتا

الء القبلة واللمسة حترمان إذا كانتا شبهة، وقال يف اجلديد ال حترم وقال الشافعي يف اإلم
 .(3)املرأة بذلك وال حترم إال بوطء  يلحق منه النسب يعين وطء شبهة أو وطء حالل

ولو أّن صبيًا له ثالثة عشر سنة زّوجه أبوه ومل حيتلم بعد ومثله جيامع فمرض وقد دخل 
أو قّبلها بشهوة ابنت منه امرأته، فإن مات من مرضه وهي ابمرأته مث وطئ بنت امرأته فجامعها 

يف عدهتا مل ترثه وهو مبنزلة اجملنون؛ ألنه مل يبلغ يف قول أيب حنيفة وأصحابه وزفر. وللشافعي يف 
وطء الصيب قوالن، أحدمها: أنه ال حيرم وأيهما مات تواراث؛ ألهنما على النكاح، والقول الثاين: 

 .(4)نه امرأته وال ترثهأن وطئه حيرم وتبني م

قال أبو حنيفة: ولو أن امرأة مريضة قبلت ابن زوجها بشهوة ابنت منه، فإن ماتت من 
مرضها وهي يف عدهتا ورثها الزوج، ولو مل يكن دخل هبا مل ترثه؛ ألنه ال عدة عليها، ويف قول 

 .(5)الشافعي ال تبني املرأة بذلك وأيهما مات ورثه اآلخر

. وقال الشافعي: (6)وهي مريضة فماتت من مرضها وهي يف عدهتا ورثهاقال: ولو ارتدت 
                              

 (.9/201(، املغين)1/464، التلخيص)660ص يُنظر:ضوء السراج  (1)

 (.2/43(، املهذب)30-7/28يُنظر:األم) (2)

 (.9/201(، املغين)1/464يُنظر:التلخيص) (3)

  (2/43(، املهذب)30-7/28األم) (،3/34حاشية ابن عابدين)يُنظر: (4)

 (.9/201(، املغين)3/220يُنظر:بدائع الصنائع) (5)

 (،3/220يُنظر: بدائع الصنائع) (6)
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 .(1)ال يرثها
ولو أن أمة حتت زوج أعتقت وهي مريضة فاختارت نفسها يف مرضها ابنت منه، فإن 

 .(2)ماتت من مرضها وهي يف عدة مل يرثها الزوج
ا القاضي فاختارت ولو أّن عنينًا أجله القاضي سنًة فلم يصل إىل امرأته حىت مرض وخرّيه

 .(3)الفرقة ففّرق احلاكم بينهما مل ترثه إن مات من مرضه يف قوهلم أمجعني
ولو أن مريضًا تزوج امرأًة وخال هبا مث طلقها ثالاثً كان عليها العدة، فإن قال: مل أدخل هبا 

حابه ورثته يف قول أيب حنيفة وأص (4)[عدة]وصدقته كان عليها العدة أيضاً، فإن مات وهي يف 
 .(5)وزفر، وال ترثه يف قول الشافعي وال عدة عليها

ولو أّن غالمًا زوجه عمه وهو وليه امرأًة فدخل هبا وهو ابن أربعة عشر سنة ومل حيتلم مث 
أدرك مريٌض واختار فراقها ففرق القاضي بينهما وهو مريٌض كان عليها العدة، فإن مات من 

مها رجاًل فدخل هبا مث أدركت وهي مريضة فاختارت مرضه مل ترثه، وكذلك الصبية لو زوجها ع
الفرقة ففرق احلاكم بينهما مث ماتت من مرضها وهي يف عدهتا مل يرثها الزوج، وهذا كله قياس 

 .(6)قول أيب حنيفة وأيب يوسف وزفر واللؤلؤي
وأما الشافعي فال جييز عقد العم على ولد أخيه الصغري فال معىن خليارمها الفسخ؛ ألن 

 .(7)نكاح مل ينعقد بينهما على قوله، ولو مات أحدمها قبل الفرقة مل يرثه صاحبهال
 

 باب 

 )الرجل يطلق إحدى نسائه(

                              
 (.9/201(، املغين)6/163يُنظر:املبسوط) (1)

 (.245(، املبدع)9/202(، املغين)4/246،املدونة)1/462يُنظر:الفتاوى اهلندية) (2)

 (.2/556(، شرح منتهى اإلرادات)9/202، املغين)1/462يُنظر:الفتاوى اهلندية) (3)

 يف ج "العدة".( 4)

 .342تهذيب ص (،ال1/462(، التلخيص)5/272يُنظر: األم) (5)

 (.6/164يُنظر:املبسوط)( 6)

 (.7/43(، املبدع)5/21ومذهب أمحد كمذهب الشافعي. يُنظر: األم )( 7)
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قال أبو احلسني: ُروي عن عطاء عن ابن عباس أنه أاته رجٌل من أهل عمان فقال إين يل 
حدة منهن ثالث نسوة وإين طلقت إحداهن فبتتُّ طالقها، فقال ابن عباس: "إن كنت نويت وا

بعينها مث أنسيتها فقد اشرتكن يف الطالق كما يشرتكن يف املرياث وإن مل تكن نويت واحدة منهن 
 .(1)بعينها فطلق أيتهن شئت وأمسك الباقيتني"

وقال الشافعي: لو قال المرأتني له يف صحته إحداكما طالٌق ثالاًث منع منهما وأخذ 
ابلطالق كان إقرارًا منه لألخرى، ولو قال أخطأت بل بنفقتهما حىت يبنّي، فإن قال مل أرد هذه 

هي هذه طلقتا معًا إبقراره، فإن ماتتا أو إحدامها قبل أن يُبنّي وقفنا له من كل واحدة مرياث 
زوج، فإن قال إلحدامها هي اليت طلقت رددان على أهلها ما وقفناه له وأخلفناه لورثة 

هلما مرياث امرأة حىت يصطلحا. فإن ماتت واحدة . قال: ولو كان هو امليت وقفنا (2)األخرى
قبله مث مات بعدها فقال وارثه طلق األوىل ورثت األخرى بال ميني، وإن قال طلق احلية ففيها 
قوالن، أحدمها: أّن الوارث يقوم مقام امليت فيحلف أّن احلية هي اليت طلق ثالاًث وأيخذ مرياثه 

مرياث زوج من امليتة قبله ويوقف للحية مرياث امرأة حىت  من امليتة، والقول الثاين: أن يوقف له
 .(3)يصطلحوا

بعينها مث مات وهي يف عدة أن  (4)[فطلق إحدامها]وقال أبو حنيفة يف مريض له امرأاتن 
 . (5)املرياث بينهما وهذا قول أهل العراق وأحد قويل الشافعي

بنّي أيتهما طلق كان بينهما لو قال: إحداكما طالق ثالاًث مث مات ومل ي(6)[و]وقال: 
نصفني، فإن مل يكن دخل هبما فقال يف مرضه إحداكما طالق مث مات ومل يبنّي وله امرأٌة اثلثة  

                              
 (.1/323سنن سعيد بن منصور)( 1)

 (.5/263يُنظر: األم) (2)

 (.9/143(، اإلنصاف)5/263،264األم) يُنظر: (3)

 يف ج "فطلق إحدامها ثالاثً".( 4)

 (.20135(، فتح الوهاب)1/473(، التلخيص)3/226(، بدائع الصنائع)30/60يُنظر: املبسوط) (5)

 ليست يف ج.( 6)
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وهذا قول أهل  (3)والنصف الباقي بني اللتني طلق إحدامها (2)[املرياث]نصف  (1)كان للثالثة/
ف اآلخر حىت يصطلح عليه ، ويف قول الشافعي تكون للثالثة النصف ويوقف النص(4)العراق

 .(5)اللتان طلق إحدامها

ولو كان دخل إبحدامها ومل يدخل ابألخرى مث قال يف مرضه إحداكما طالق ثالاثً مث مات 
قبل أن يبنّي وليس له غريمها ومل تنقض عدة املدخول هبا كان للمدخول هبا ثالثة أرابع املرياث 

ن وقع الطالق على املدخول هبا كان هلا نصف ولليت مل يدخل هبا الربع؛ من قبل أنه إن كا
املرياث، وإن كان وقع على اليت مل يدخل هبا كان للمدخول هبا مجيع املرياث فصار هلا نصف ما 
هلا يف احلالني وهو ثالثة أرابع املرياث، وصار لليت مل يدخل هبا ربع املرياث؛ ألن هلا النصف يف 

ف وهو الربع، وهذا قياس قول أيب حنيفة وأيب يوسف حال  وال شيء هلا يف حال  فصار هلا نص
 .(6)وزفر واللؤلؤي

ويف أحد قويل الشافعي املرياث موقوٌف حىت يصطلحا عليه، يف قوله الثاين للمدخول هبا 
 .(7)نصف املرياث والباقي موقوف حىت يصطلحا عليه

دس من املرياث؛ وإن قال هذه املقالة وله امرأة أخرى اثلثة كان للثالثة سدسان ونصف س
من قبل أنه إن كان وقع الطالق على اليت مل يدخل هبا كان للثالثة النصف وإن كان وقع على 
املدخول هبا كان للثالثة الثلث فلها نصف احلالني وهو سدسان ونصف، وكذلك للمدخول هبا 

                              
  . 68هناية اللوحة رقم  (1)

 يف ج "مرياث".( 2)

 (.5/333(، كشاف القناع)9/206(، وعند أمحد يُقرع بينهما.املغين)1/472يُنظر: التلخيص) (3)

  (.5/176يُنظر: املبسوط) (4)

 (.1/472(، التلخيص)5/2693يُنظر: األم) (5)

(، 3/233(، شرح خمتصر خليل)2/275(، الشرح الكبري)5/39(، املدونة)5/177،178يُنظر: املبسوط) (6)
  (.1/473التلخيص)

 (.1/473(، التلخيص)5/264يُنظر: األم) (7)
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ف األوىل سدسان ونصف، ولليت مل يدخل هبا السدس، وهذا قياس قول أيب حنيفة وأيب يوس
 .(1)وزفر

وأحد قويل الشافعي: للثالثة نصف املرياث ويوقف النصف بني اللتني طلق إحدامها حىت 
يصطلحا، ويف قوله الثاين: للثالثة ثلث املرياث وللمدخول هبا األوىل الثلث ويوقف الثلث حىت 

 .(2)يصطلح عليه الثالث نسوة؛ ألن من قوله أن يعطى اليقني ويوقف املشكوك فيه
قد دخل هبما إحداكما طالٌق ثالاثً  (3)[له]و حنيفة: ولو أّن صحيحًا قال المرأتني وقال أب

مث مرض فقال: عنيت فالنًة إحدامها بعينها أو قال قد أوقعت الطالق عليها كان سواء، فإن 
، وإن ماتت إحدامها يف مرضه قبل أن يقول (4)مات من مرضه ذلك كان املرياث بينهما نصفني

، قال اللؤلؤي: وهذا قول أيب يوسف، وفيها قول (5)الباقية وكأنه طلقها يف الصحة شيئًا مل ترثه
 .(6)آخر أّن اليت أوقع عليها الطالق ال ترثه وترثه األخرى

كان طلق امرأته يف   (7)[فإنه]قال أبو احلسني: وهذا قول الشافعي؛ ألنه يقبل إقرار املريض 
 .(9)اره يف املرض ابلطالق، وأبو حنيفة ال يقبل إقر (8)الصحة ثالاثً 

 

 باب آخر من معىن هذا الباب ومن باب التزويج يف املرض:

قال أبو احلسني: ولو أّن مريضًا طلق امرأته ثالاثً يف مرضه مث تزوج امرأًة أخرى يف مرضه مث 

                              
 (.1/473يُنظر: التلخيص) (1)

 (.1/473يُنظر: التلخيص) (2)

 ليست يف ج.( 3)

 (.4/46(، البحر الرائق)3/226ائع)يُنظر: بدائع الصن (4)

 (.1/472يُنظر: التلخيص) ( 5)

 (.1/472،473يُنظر: التلخيص) (6)

 يف ج "فإن".( 7)
 (.1/463يُنظر: التلخيص) (8)

 (.1/463يُنظر: التلخيص) (9)
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 .(1)مات قبل انقضاء عدهتا ورثتاه مجيعاً يف قول أيب حنيفة وأهل العراق وأحد قويل الشافعي

 .(2)قول من مل يورث املبتوتة وهو أحد قويل الشافعي ترثه األخرية وال ترثه املطلقةومن 

ولو كان املريض برأ من علته وخرج من نكس  (3)ويف قول مالك ترثه املطلقة وإن تزوجت
بعد فمات قبل انقضاء عدهتا ورثته األخرية ومل ترثه املطلقة يف قول الشافعي وأيب حنيفة وأيب 

، ويف قول مالك ترثه املطلقة؛ ألن نكاح املريض (5)، ويف قول زفر يراثنه مجيعاً (4)ؤييوسف واللؤل
 .(7)ابطٌل وإن صّح من مرضه (6)[عنده]

وعن الشعيب يف رجل  له أربع نسوة فطلق منهن واحدة فبّت طالقها مث تزوج أخرى مث مات 
ت ثالثة أرابعه بينهن. وعن وال يدرى أيتهن طلق قال: للخامسة ربع املرياث، ولألربع األوليا

 .(8)إبراهيم مثله

وقال أبو حنيفة: ولو أّن رجاًل له أربع نسوة قد دخل هبّن فقال: إحداكن طالٌق ثالاًث ومل 
يبنّي حىت تزوج خامسة كان نكاح اخلامسة ابطاًل، وإن مل يدخل هبّن مث تزوج خامسة مث مات 

ربع املرياث وثالثة أرابعه بني األربع األول  للخامسة(9)[و]قبل أن يبنّي كان النكاح اثبتًا 
 .(10)أرابعاً 

                              
  (.9/202(، املغين)1/469يُنظر: التلخيص) (1)

 (.9/202،203(، املغين)1/469يُنظر: التلخيص) (2)

 (.1/470نظر: التلخيص)يُ  (3)

 (.9/202،203(، املغين)1/470يُنظر: التلخيص) (4)

 (.9/202،203(، املغين)1/470يُنظر: التلخيص) (5)

 يف ج "عندان".( 6)

 (.9/202،203(، املغين)1/470يُنظر: التلخيص) (7)

 (.9/207يُنظر: املغين)( 8)

 ليست يف ج.( 9)

 (.473 – 1/470خيص)(، التل3/226بدائع الصنائع) يُنظر:  (10)
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ولو أنه حني تزوج اخلامسة قال: إحدى نسائي طالٌق ثالاثً مث تزوج سادسة مث مات قبل أن 
يبنّي كان للسادسة ربع املرياث وللخامسة ربع الثالثة األرابع الباقي وكان ما بقي بني األربع 

 .(1)عراقينياألوليات أرابعاً، وهذا قول ال

ويف قول الشافعي: إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثالاًث يف صحته مث تزوج خامسة  
كان نكاحها صحيحًا سواء دخل ابألربع أو مل يدخل هبن، فإن مات قبل أن يبنّي املطلقة 
منهن، فللخامسة ربع املرياث، والباقي موقوف بني األربع حىت يصطلحوا، فإن جاءت واحدة 

تطلب حقها مل تعط شيئًا جلواز أن تكون هي املطلقة، وإن جاءت اثنتان منهن يطلبان  منهن
حقهما دفع إليهما ربع املرياث؛ ألنه اليقني، فإن جاءت ثالث منهن دفع إليهن النصف ووقف 

 .(2)الباقي حىت يصطلحوا

قضاء وإن كان طلق إحداهن ثالاًث يف مرضه مث تزوج خامسة ومات قبل أن يبني وقبل ان
عدهتن ففي أحد قوليه اجلواب كاملسألة قبلها، وقيل: يف قياس قوله اآلخر يكون املرياث بني 

 .(3)مخستهن أمخاساً 

قال أبو احلسني: وحيتمل أن يقال املرياث بني األربع األول أرابعًا وال ترث اخلامسة؛ ألّن 
أن يكون ممنوعًا من أن املريض ممنوٌع من أن حيرمهّن مرياثهن ابلطالق للتهمة فكذلك جيب 

حيرمهن بعض مرياثهن ابلتزويج، وملا كانت الزوجة ال تنقص من ربع مرياث الزوجات إذا كانت 
حتته أربع زوجات وجب أن ال ينقص من ذلك ابلتزويج وأال يدخل اخلامسة يف مرياثهن، وهللا 

 أعلم.

وجب فسخ النكاح؛ ألن فإن قيل: فإذا مل يورثها فانفسخ النكاح، قيل: ليس منع املرياث ي
 الزوجة قد ال ترث لعلة الرق والشرك وهذه من العلل املانعة هلا من املرياث، وهللا أعلم.

                              
 (.9/207(، املغين)1/474يُنظر: التلخيص) (1)

 (.9/207(، املغين)1/474يُنظر: التلخيص) (2)

 (.9/203(، املغين)1/474التلخيص) يُنظر: (3)
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فإن كان املريض قد مات بعد انقضاء عدة األربع فإنه يدفع إىل اخلامسة ربع مرياثهن 
بعدها  ويوقف الباقي بني األربع حىت يصطلحن، فإن ماتت واحدة من األربع مث مات املريض

والثالث الباقيات، فإن جاءت  (1)دفع إىل اخلامسة ربع مرياثهن ويوقف الباقي بني اخلامسة/
اثنتان من الثالث يطلبان حقهما دفع إليهما ربع آخر، وإن جات الثالث دفع إليهن النصف 

 .(2)ويوقف الباقي بني اخلامسة والثالث الباقيات

زوجات له فلم خيرت منهن أربعًا حىت مات أّن  وقال الشافعي فيمن أسلم وأسلمت معه مثان
املرياث موقوف بينهن حىت يصطلحن، فإن جاءت أربع منهن يطلنب حقهن من املرياث مل يدفع 

 .(3)إليهن شيءٌ 

، وإن (4)قال أصحابنا: فإن جاءت مخس منهن دفع إليهن ربع مرياثهن ووقف الباقي
فع إليهن ثالثة أرابع؛ ألنه اليقني جاءت ست منهن دفع إليهن النصف، وإن جاءت سبع د

: ال يدفع إىل اخلمس الربع إال على (6). وقال أبو إسحاق املروزي(5)ووقف الباقي حىت يصطلحن
 .(7)شريطة أن يسلمن الباقي للباقيات

قال أبو احلسني: وما حكيناه أواًل أصح وقد خّرجه أبو العباس بن سريج على الوجهني 
 .(8)مجيعاً 

                              
  . 69هناية اللوحة رقم  (1)

 (.1/470التلخيص) يُنظر: (2)

 (.7/167روضة الطالبني) يُنظر: (3)

  (.2/53ملهذب)(، ا5/54يُنظر: األم ) (4)

 (.3/200يُنظر: مغين احملتاج) (5)

 إماماً  وكان سريج، ابن على تفقه. الوجوه أصحاب وأحد الدين، أئمة أحد.  أمحد بن إبراهيم املروزي إسحاق أبو هو (6)
 أصحابه عن فقهال وانتشر ببغداد، العلم رايسة إليه انتهت ،زاهداً  ورعا ا،خضمً  حبراً  الدقيقة، املعاين على غواصاً  جليالً 

هـ. سري أعالم 340تُويفو  مصر إىل عمره آخر يف انتقل مث األصول، وصنف املزين، خمتصر وشرح البالد، يف
 (.1/313(، حسن احملاضرة)15/429النبالء)

 (.2/53يُنظر: املهذب) (7)

  (.3/173يُنظر: أسىن املطالب) (8)
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تزوج اخلامسة قال إحدى نسائي طالق مث تزوج سادسة، فإن كان طّلقها يف ولو أنه حني 
الصحة مث مات قبل أن يبني فإنه يدفع إىل السادسة ربع مرياثهن ويوقف الباقي بني اخلمس 
الباقيات، فإن جاءت اخلامسة ومعها أخرى تطالبان مرياثهما مل يدفع إليهما شيٌء، وإن جاءت 

مرياثهن، وإن جاءت أربع دفع إليهن النصف ووقف الباقي حىت  ثالث منهن دفع إليهن ربع
 .(1)يصطلحن

وكذلك لو كان طلقهما يف املرض مث مات بعد انقضاء عدهتن، فإن كان طلقهما يف املرض 
مث مات قبل انقضاء عدهتن فقد قيل يف قياس قوله املرياث بني الست الزوجات مجع على الوجه 

ربع وال ترث اخلامسة وال السادسة، ويف الوجه األول لو طلق أربع الثاين تكون املرياث بني األ
نسوة له يف مرضه ثالاثً مث تزوج أربعاً فدخل هبن مث طلقهن ثالاثً مث تزوج أربعاً مث مات يف مرضه 
قبل انقضاء عدة اجلميع، فإن املرياث بني املطلقات والزوجات على اثين عشر سهماً لكل واحدة 

 لوجه الثاين يكون املرياث لألربع األول وال يرث من بعدهّن.منهن سهٌم، ويف ا

وقال أبو حنيفة: وإذا طلق أربع نسوة له يف مرضه ثالاثً وقد كان دخل هبّن فإنه ال جييز له 
، فإن قال بعد أشهر قد أخربنين أن عدهتن قد انقضت (2)أن يتزوج إال بعد انقضاء عدهتن

 .(3)ملرياث، وكان له أن يتزوجوأنكرن ذلك مل يصدق عليهن يف منع ا

فإن تزوج أربعًا يف عقد  واحد  كان النكاح اثبتاً، فإن مات من مرضه ورثته األربع األول إال 
أن يقررن ابنقضاء العدة، وإن كان قد مات ثالث من األربع املطلقات مث مات املريض كان 

ربع األول وأقررن ابنقضاء العدة مث املرياث للمطلقة الباقية وال ترث األربع األواخر، وإن مات األ
مات املريض ورثته األربع األواخر، ولو مات من املطلقات واحدة ومن األربع األواخر واحدة 

 ورثته الثالث الباقيات من املطلقات ومل ترثه الثالث الباقيات من األواخر.

الباقيات من املطلقات وإن مات من األربع األوليات اثنتان ومن األربع األواخر اثنتان ورثته 
والباقيات من األربع األواخر؛ من قبل أنه لو استأنف نكاح األخرتني بعد ما مات من األوليات 

                              
 (.2/53يُنظر: املهذب) (1)

 (.1/470يُنظر: التلخيص) (2)

 (.1/470يُنظر: التلخيص) (3)
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اثنتان ومن األواخر اثنتان جاز النكاح، وإن مات من املطلقات ثالث ومن األواخر واحدة 
من املطلقات واحدة ومن ورثته الباقية من األول والثالث الباقيات من األواخر مجيعاً، وإن مات 

األواخر ثالث ورثته الباقية من األول والثالث الباقيات من األواخر مجيعاً، وإن مات من 
املطلقات واحدة ومن األواخر ثالث ورثته الباقية من األواخر والثالث املطلقات، وإن مات من 

ترثه الثالث الباقيات من املطلقات اثنتان ومن األواخر واحدة ورثته الباقيات من املطلقات ومل 
 األواخر.

قال: وإن كان تزوج األواخر يف أربع عقود واحد بعد آخر مث مات من املطلقات واحدة أو 
أقرت ابنقضاء العدة ورثته الثالث املطلقات واألوىل من األربع األواخر وإن مات من املطلقات 

ة من األواخر وال ترثه اليت تزوجها آخراً، ثالثة ورثته الباقية من املطلقات واألوىل والثانية والثالث
 وهذا كله قياس قول أيب حنيفة وأيب يوسف واللؤلؤي.

وقول زفر نكاح األواخر ابطل؛ ألنه إذا قالت األربع املطلقات أن عدهتن مل تنقض مل جيز له 
 .(1)أن يتزوج خامسة وال أخت إحداهن

 عدهتن وأن يتزوج أخت إحداهن ففي وأما الشافعي فإنه جييز إذا طلق أربعًا أن يتزوج يف
أحد قوليه إذا طلق أربعًا يف مرضه مث تزوج أربعًا يف عقد  أو أربع عقود  مث مات من مرضه قبل 
انقضاء عدهتن فإن املرياث للزوجات األواخر، وقيل يف قياس القول اآلخر أن املرياث بني الثمان  

 .(2)ملرياث للمطلقات وال ترث األواخرمجيعاً على أحد الوجهني، وعلى الوجه الثاين: ا

فإن مات بعض املطلقات أو انقضت كان املرياث بني الباقيات منهن وبني الزوجات األربع 
يف الوجه األول، وعلى الوجه الثاين مىت ماتت واحدة من املطلقات أو انقضت عدهتا كان 

ربع إن كان تزوجهن يف عقد  للباقيات ثالثة أرابع مرياث الزوجات والربع الباقي للزوجات األ
 واحد.

الذي منع  (3)[العدد]وإن ماتت اثنتان من املطلقات كان للباقتني نصف املرياث؛ ألنه 
 املرض أن حيرمهن ابلطالق والباقي للزوجات؛ ألنه مباح له التزويج يف املرض.

                              
 (.1/470يُنظر: التلخيص) (1)

 (.1/470يُنظر: التلخيص) (2)

 يف ج "القدر". ( 3)
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لقات فإن كان تزوجهن يف أربع عقود مث مات من املطلقات واحدة كان للباقيات من املط
ثالثة أرابع املرياث والربع الباقي لليت تزوجها أواًل، فإن مات من املطلقات اثنتان كان للباقيتني 
نصف املرياث والنصف اآلخر لليت تزوجها أواًل من الزوجات ولليت تليها وال ترث الثالثة وال 

 الرابعة من الزوجات.

أخربتين أن عّدهتا قد  (1)[قد]ال ولو كان له أربع نسوة فطلق إحداهن يف مرضه ثالًث مث ق
على املطلقة يف منع املرياث، فإن  [تصدق]انقضت وكذبته مث تزوج أختها ثبت نكاحها وال 

املطلقة معهن وال ترثه األخرية، فإن ماتت الثالث  (2)مات قبل انقضاء عدهتا ورثته األربع األول/
املرياث للمطلقة وال ترث أختها اليت البواقي وبقيت املطلقة وهي تقول إن عدهتا مل تنقض كان 

تزوجها آخراً، فإن ماتت املطلقة بعدما تزوج أختها أو أقرت ابنقضاء العدة ورثته أختها اليت 
تزوج آخرًا والثالث األوليات، هذا كله قياس قول أيب حنيفة وأيب يوسف واللؤلؤي، وقال زفر: 

 نكاح األخت ابطٌل.

للثالث األوليات واألخرية وال ترث املطلقة، يف قياس قول ويف أحد قويل الشافعي: املرياث 
 اآلخر: املرياث بني اخلمس مجيع، والوجه الثاين: املرياث لألربع األول وال ترث اليت تزوجها آخراً.

ولو كانت له امرأة فطلقها يف مرضه ثالاًث مث تزوج أربعًا يف عقد واحد قبل انقضاء عدهتا  
الشافعي، واملرياث بني اخلمس مجع يف قياس قوله، وعلى الوجه  كان النكاح صحيحًا يف قول

الثاين: للمطلقة ربع املرياث ولألربع ثالثة أرابعه، وعلى هذا الوجه لو كان تزوجهن يف أربع عقود  
 األوىل والثانية والثالثة من األواخر وال ترث اليت تزوجها آخراً.(3)[و]كان املرياث للمطلقة 

ة وأهل العراق: إن كان تزوجهن يف عقد  واحد فنكاحهن ابطل واملرياث ويف قول أيب حنيف
للمطلقة، وإن كان تزوجهن يف أربع عقود  فنكاح الرابعة ابطٌل واملرياث للمطلقة والثالث 

 األوليات، وإن كان تزوج واحدة يف عقد  مث تزوج ثالاثً بعدها يف عقد كان نكاح الثالث ابطالً.

لقها ثالاًث يف مرضه مث تزوج أختها قبل انقضاء عدهتا كان النكاح ولو كانت له امرأة فط

                              
 ليست يف ج.( 1)

  . 70هناية اللوحة رقم  (2)

 ليست يف ج.( 3)
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مجيعاً، ويف قول أهل العراق  (2)[ورثتاه]، وإن مات من مرضه (1)صحيحًا يف قول الشافعي
 .(3)نكاحها ابطلٌ 

 وقد تقصينا شرح مذاهب الشافعي يف الكتاب املفرد يف بيان قول زيد بن اثبت.

                              
 (.7/177(، روضة الطالبني)5/146يُنظر: األم) (1)
 يف ج "قبل انقضاء عدهتا ورثتاه".( 2)

(، وعند مالك 6/246(، ومذهب أمحد كأهل العراق. يُنظر املبدع)3/109(، البحر الرائق)6/166وط)يُنظر: املبس (3)
 (.3/465(، التاج واإلكليل)4/283جيوز تزوجه يف عدة البائن. يُنظر: املدونة)
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 باب

 )اخلناثــــى(
هو الذي له ذكٌر وفرٌج أو ال يكوانن له ولكن له ثقٌب خيرج منه  (1)و احلسني: اخلنثىقال أب

، فإذا أشكل حاله نُظ ر فإن ابل من الذكر فهو ذكٌر وإن (2)البول وهو يف احلقيقة ذكٌر أو أنثى
أنه  عن ابن عباس عن النيّب  (4)عن أيب صاحل (3)ابل من الفرج فهو أنثى، كذلك رواه الكليب

لكن ضّعفه البيهقي ورمبا ]( من حيث يبولئل عن مولود  له قـُُبل وذكر م ن َمن يُورث، قال: )س
نثى من األنصار فقال:  (6( )5)[ذهب بعضهم إىل وضعه )ورثوه من وروي أنه عليه السالم ُأيت  خب 

 .(7)أول ما يبول منه(

البول كذلك رواه حممد منه  (8)[يسبق]قال أبو احلسني: فإن ابل منهما مجيعًا ورث ابلذي 
، وحكاه املزين يف خمتصره األصغر عن (9)بن احلنفية وابن املسيب وأبو حنيفة وأبو يوسف وحممد

 .(11)، وقال قوٌم: ال داللة يف سبق البول(10)الشافعي

                              
هتذيب   مه.ث يف كالعلى، وهو يف اللغة مشتق من اخلنث وهو اللني والتكسر ومنه املخنث وختنّ نثى على وزن فُ ( اخلُ 1)

 (.1/281(، الصحاح للجوهري )7/336اللغة لألزهري )

 .347( يُنظر: التهذيب ص 2)

 جريج وابن الثوري عنه روى. و الشعىب وعن وعن ابذام صاحل ىبأ عن روى .النضر أبو الكلىب السائب بن حممدهو  (3)
 (.7/270". اجلرح والتعديل)لىبالك عن يروى ملن عجباً : "الثوري سفيانومجاعة. قال  سلمة بن ومحاد ومعمر

 صحابناأ من حداً أ رأ مل": يقول سعيد بن حيىي مسعت :املديين ابن قال .هانئ مأُ  موىل ابذان ويقال ابذام صاحل أبوهو  (4)
 (.1/135اجلرح والتعديل) ."زائدة وال شعبة ال هانئ مأُ  موىل صاحل ابأ ترك

 ليست يف ج.( 5)

  (.6/261وقال: "حممد بن السائب الكليب الحيتج به".) 12298كربى برقم رواه البيهقي يف السنن ال (6)

 (.6/152)لأللباين اإلرواء (،125،126. يُنظر: سنن سعيد بن منصور)الصحيح أنه موقوف على علي  (7)

 يف ج "سبق".( 8)

 .121(، شرح السراجية ص 10/309(، مصنف عبدالرزاق)1/81سنن سعيد بن منصور)( 9)

 .347(، التهذيب ص 1/78: روضة الطالبني)يُنظر( 10)

 .347يُنظر: التهذيب ص  (11)
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، وقال أبو يوسف: (1)فإن خرج البول منهما معاً فإن أاب يوسف وحممد جعال احلكم لألكثر
. ومل جيعل (2)ذلك فقال: ال علم يل به، فقلُت من أكثرمها، قال: تكيلهسألت أاب حنيفة عن 

 . (3)أصحاب الشافعي للكثرة حكماً 

وحكي عن علي واحلسن أهنما قاال: "تعد أضالعه، فإن أضالع املرأة أكثر من أضالع 
"  .(4)الرجل بضلع 

 ال.قال أبو احلسني: لو صح ذلك ملا أشكل حاله وملا احتيج إىل مراعاة املب

: ال أحفظ عن مالك يف اخلنثى شيئاً، وُحكي عنه أنه جعله (5)قال إمساعيل بن إسحاق
 .(6)ذكراً، وُحكي عنه أنه جعل له نصف مرياث ذكر  وأنثى وليس ب ثابت  عنه

ومما يستدل به على حاله احلبل واحليض وإنزال املين من الذكر واللحية وتفكك الثدثيني، 
.(7)ه إذا بلغ زال اإلشكالوال يقطع بذلك، ويقال إن

                              
  .584(، ضوء السراج ص 30/104يُنظر: املبسوط) (1)

 .-نفس الصفحات  –يُنظر: املرجعان السابقان  (2)

 .347يُنظر: التهذيب ص  (3)

 (.9/110، املغين)347يُنظر: التهذيب ص  (4)

 التصانيف، جليل مالك، مذهب على قيهف :زدياأل اجلهضمي زيد ابن محاد بن يلإمساع بن إسحاق بن إمساعيلهو  (5)
 القضاة قضاء ويل مث والنهروان، واملدائن بغداد قضاء وويل. املربد نظراء من وكان. بغداد استوطن.وفضل علم بيت من
 (.1/310هـ. األعالم )282سنة  ببغداد تُويف أن إىل

  .559يف ص (، الكا4/294يُنظر: املدونة) (6)

  .349يُنظر: التهذيب ص  (7)
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 باب

 )كيف توريث اخلنثى املشكل(
قال: له نصف مرياث ذكر ونصف مرياث أنثى، ويودى   عن ابن عباس  (1)عن صفوان

كذلك. وبه قال الشعيب وابن أيب ليلى والثوري وشريك واللؤلؤي وحيىي بن آدم وضرار ونعيم بن 
 .(2)محاد وهو قول أيب يوسف األخري

فعي له وجلميع الورثة ما يتيّقن لكل واحد  ويوقف الباقي حىت يتبنّي حاله أو وجعل الشا
 .(3)يصطلحوا عليه. وبه قال داود وأبو ثور

وكان أبو حنيفة وحممد يعتربان فإن كان أسوأ حاله أن يكون ذكرًا جعاله ذكرًا وإن كان 
لى حسب ما جعل حال أسوأ حاله أن يكون أنثى جعلوه أنثى وورث سائر من معه من الورثة ع

 .(4)اخلنثى، وهذا قول أيب يوسف األول

وقال بعض البصريني: يضرب للخنثى ومن معه من الورثة أبكثر ما يدعيه كل واحد مث 
 . (5)يقسم املال على قدر دعاويهم

؛ ألن له ذكراً وزاده هللا فرجاً.  وقال بعضهم: هو ذكر بكل حال 

                              
 وأنس عمر ابن عن روى .الفقيه موالهم، الزهري القرشي احلارث أبو وقيل هللا عبد أبو املدين سليم بن صفوان هو (1)

: سعد ابن قال .وغريهم جريج وابن قرانهأ من وهم عقبة بن وموسى املنكدر وابن أسلم بن زيد عنهروى و  .مجاعةو 
 (.4/373(،هتذيب التهذيب)13/184هـ. هتذيب الكمال)132". وقد مات سنة عابداً  احلديث ثريك  ثقة كان"

  (.9/110، املغين)349(، التهذيب ص 6/277(،مصنف ابن أيب شيبة)2/365سنن الدارمي) (2)

 (.8/369، شرح السنة للبغوي)350يُنظر: التهذيب ص  (3)

 .587(، ضوء السراج ص 30/92يُنظر: املبسوط) (4)

 (.9/111، املغين)350يُنظر: التهذيب ص  (5)
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ينزهلم حالني جيعلهم ذكوراً يف حال  وإاناثً يف حال   فإن ترك خنثيني أو أكثر فإن أاب يوسف
 . (2). وحكي عن الثوري واللؤلؤي حنوه(1)مث جيعل لكل واحد  نصف ماله يف احلالني

وقال حممد قياس قول الشعيب أن ينزل اخلنثى حالني واخلنثيان أربعة أحوال والثالثة مثانية 
ضاعف عدد أحواهلم؛ ألنه مجيع ما حيتمل أن أحوال واألربع ستة عشر حااًل كلما زاد خنثى ت

يكونوا عليه من األحوال، مث جيمع ما يصيب كل واحد من مجيع األحوال وتقسمه على عدد 
 .(4). وبه قال حيىي وضرار(3)أحواهلم ويعطيه ما خيرج له ابلقسم

 .(5)مثاله: ولد خنثى وعم: يف قول الشافعي للخنثى النصف والباقي موقوفٌ 

يب حنيفة وحممد ويف قول أيب يوسف األول: له النصف والباقي للعم. قال ابن ويف قول أ
 سريج حيتمل ذلك على بعض معاين الشافعي، إال أنه أيخذ من العم ضميناً يف أحد قوليه.

وعن عبيد هللا بن احلسن له ثالثة أرابع وللعم الربع، وهذا قول الشعيب، ومعىن ذلك أن له 
 خر حيتمل أن يكون له أو للعم فيقسم بينهما.النصف يقيناً والنصف اآل

وقال املنزلون: جبمع ماله يف احلالني يكون مااًل ونصفًا ويقسم على حاليه؛ ألنه يرث أبحد 
 حاليه خيرج له ثالثة أرابع، وللعم الربع.

 وقال بعض البصريني: املال كله للخنثى؛ ألّن له ذكراً.

كثر ما يدعي، ويضرب العم ابلنصف وهو أكثر وقال بعضهم: يضرب اخلنثى ابملال وهو أ

                              
 .589،590(، ضوء السراج ص 30/92يُنظر: املبسوط) (1)

  (.9/110، املغين)358(، التهذيب ص 1/522وكذلك عن أمحد. التلخيص) (2)

 .596،597(، ضوء السراج ص 93-30/92يُنظر: املبسوط) (3)

 (.9/110،املغين )358يُنظر: التهذيب ص  (4)

 .353،354نظر: التهذيب ص يُ  (5)
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 اخلنثى الثلثان وللعم الثلث. (1)[فنصيب]ما يدعي، ويقسم املال على دعواهم 

 فإن ترك ولدين خنثيني وعماً: ففي قول الشافعي: هلما الثلثان، والباقي موقوٌف.

 يف قول أيب حنيفة وحممد وأيب يوسف األول: هلما الثلثان والباقي للعم.

واللؤلؤي وأيب يوسف األخري ويقول: إن كاان ذكرين فلهما املال، وإن   (2)قول الثوري/يف 
 فلهما الثلثان فاجعل هلما نصف احلالني وذاك مخسة أسداس وللعم السدس. (3)[أنثيني]كاان 

ويف قول ابن أيب ليلى وضرار وحيىي بن آدم وهو قول حممد على قياس قول الشعيب ينزهلما 
فيقول: إن كاان ذكرين أو األكرب ذكراً واألصغر أنثى أو األصغر ذكراً واألكرب أنثى أربعة أحوال، 

فلهما املال، وإن كاان أنثيني فلهما الثلثان، فجميع ما هلما يف األحوال األربعة ثالثة أموال 
وثلثان، فيقسم ذلك على عدد أحواهلم وهو أربعة خيرج هلم مخسة أسداس ونصف سدس، وللعم 

ربع  (4)[فنصيبه]حال وال يرث يف ثالثة أحوال، فيقسم الثالث على أربعة أحوال  الثلث يف
 الثلث.

ومن قال ابلدعوى يقول: هلما الثلثان يقينًا ومها يدعيان الثلث الباقي يف ثالثة أحوال والعم 
 يدعيه يف حال  فهو بينهم أرابعاً على قدر دعواهم.

وهو تسع املال، وللخنثيني ثلثاه، قسموه على وجعل قوم الثلث بينهم أثالاثً، للعم ثلث 
 أعدادهم.

وقال بعضهم: الثلث يدعيه العم ويدعيه الولد فهو بينهما نصفني، وجيعل دعوى اخلناثى 
 وإن كثروا واحدة فيصيب السدس، وهذا هو معىن من نزهلم حالني.

                              
 يف ج "فيصيب".( 1)

  . 71هناية اللوحة رقم  (2)

 ليست يف ج.( 3)

  يف ج "فيصيبه". (4)
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 شيء لك فيأخذ وقال ضرار: يقال للعم لك الثلث إن كاان أنثيني وإن كان األكرب ذكراً فال
نصف ما يف يده يبقى معه السدس، مث يقول األصغر هذا لك لو كنت أان أنثى فإن كنت ذكراً 

 [عول]فال شيء لك فيأخذ نصف ما يف يده ويبقى للعم نصف السدس، وهذا يؤدي إىل ما 
 من نزهلم مجيع ما حيتمل أحواهلم.

من مخسة عشر سهماً، للخناثى فإن ترك ثالثة أوالد خناثى وعمًا ففي قول الشافعي هي 
اخلمس ثالثة أسهم وهو اليقني لكل واحد إذا كان  (1)[منه]الثلثان عشرة أسهم يعطى كل واحد 

أنثى وصاحباه ذكرين، ويوقف متام الثلثني وهو سهم بني اخلناثى؛ ألنه ال نعلم أليهم هو، 
 ويوقف ثلث املال بني العم واخلناثى.

 ثان، والباقي للعم.ويف قول أيب حنيفة هلم الثل

 ويف قول من نزهلم حالني هلم مخسة أسداس، وللعم السدس.

ومن نزهلم مجيع أحواهلم يقول هلم املال يف سبعة أحوال وهو إذا كانوا ذكورًا أو كان األكرب 
وحده ذكرًا أو األوسط وحده ذكرًا أو األصغر وحده ذكرًا أو األكرب وحده أنثى أو األوسط 

صغر وحده أنثى، وهلم الثلثان إذا كانوا إاناًث فيقسم ماهلم يف األحوال الثمانية وحده أنثى أو األ
وذلك سبعة أموال وثلثان على عدد أحواهلم الثمانية فيصيبهم ثالثة وعشرون سهمًا من أربعة 
وعشرين سهماً، وللعم الثلث، وال شيء له يف سبعة أحوال، فاقسم الثلث على عدد األحوال 

 لث سهٌم من أربعة وعشرين سهماً.يصيبه مثن الث

ومن قال ابلدعوى هلم الثلثان يقيناً وهم يدعون الثلث يف سبعة أحوال ويدعيه العم يف حال 
 فهي بينهم أمثاان.

ومن قسم الثلث على أعدادهم جعله بينهم أرابعاً. ومن جعل دعوى اخلناثى وحده جعله 
 بينهم نصفني، فيكون للعم السدس.

                              
 يف ج "منهم".( 1)
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للعم لك الثلث إن كانوا إاناًث فإن كان األكرب ذكرًا فال شيء لك فيأخذ وقال ضرار يقال 
نصف ما يف يده، مث يقول األوسط هذا لك لو كنت أان أنثى فلو كنت ذكرًا فال شيء لك 
فيأخذ نصف ما يف يده وهو نصف السدس، مث يقول األصغر مثله فيأخذ نصف ما يف يده 

 فيبقى له سهم من أربعة وعشرين سهماً.
واببه أن تنظر ما يصيب العصبة إذا كان األوالد إاناًث فتقسمه على عدد أحواهلم فيجعل 
للعصبة سهمًا واحدًا إال أهنم يرثون يف حال واحد والباقي لألوالد، وكلما زاد يف عدد اخلناثى 

 واحدة فاضعف املسألة واجعل للعصبة سهماً منها.
من مثانية وأربعني سهماً، ولو كانوا مخسة  (1)[سهمان]فلو كان األوالد أربعة ألصاب العم 

ألصابه سهم من ستة وتسعني سهماً، ولو كانوا ستة أصاب العم سهم من مائة واثنني وسبعني 
 سهماً، وعلى هذا فقس قول من نزهلم جبميع أحواهلم.

واحدة جعل للعصبة نصف ما يصيبها لو كانوا إاناثً، ومن قسم  (2)[جعل اخلناثى]ومن 
 دد الرؤوس جعل ما للعصبة بني األوالد والعصبة على عددهم.على ع

فإن ترك ابنًا وولدًا خنثى ففي قول الشافعي: لالبن النصف، وللخنثى الثلث، والباقي 
 موقوٌف.

 ويف قول أيب حنيفة وحممد وأيب يوسف األول لالبن الثلثان، وللخنثى الثلث.
 وللخنثى ثالثة أسهم.ويف قول الثوري هي من سبعة أسهم لالبن أربعة، 

ومعىن ذلك أن االبن لو انفرد لكان له املال، ولو انفرد اخلنثى لكان له ثالثة أرابع، ولو 
انفرد البنت لكان هلا النصف، فإذا اجتمع اخلنثى معهما أو مع أحدمها تضاربوا يف املال على 

بن أبربعة واخلنثى بثالثة قدر ما لكل واحد  لو انفرد، فتأخذ عددًا له ربع وهو أربعة فتضرب اال
أسهم فيكون املال بني االبن واخلنثى على سبعة أسهم، وللبنت على مخسة أسهم، وبني اخلنثى 

 واالبن والبنت على تسعة أسهم.
                              

  يف ج "سهمان". (1)

  يف ج "جعل دعوى اخلناثى". (2)
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 وعن ابن مساعة عن حممد عن أيب يوسف حنوه، مث رجع فنزهلم حالني.

خنثى مخسة؛ ألن النصف قال حيىي: قياس قول الشعيب هو من اثين عشر: لالبن سبعة، ولل
 لالبن يقيناً وللخنثى الثلث يقيناً يبقى السدس مها يدعيانه فهو بينهما.

بنت وولد خنثى وعم يف قول الشافعي هلما الثلثان نصفني، والباقي موقوٌف بني العم 
 واخلنثى. يف قول أيب حنيفة الباقي للعم.

 حال الثلث ويف حال الثلثني من نزهلم جيعل الثلث للبنت، وللخنثى النصف؛ ألن له يف
 فيأخذ نصف احلالني، وللعم الباقي وهو السدس.

ويف قول الثوري للعم الثلث إن كان اخلنثى أنثى وال شيء له إن كان ذكراً فله نصف ذلك 
وهو السدس، وللولد مخسة أسداس، للخنثى منها ثالثة أسهم وهو نصف املال، وللبنت سهمان 

 وهو الثلث.

صبة فمن رأى الرد وقال ابلوقف جعل للخنثى النصف، وللبنت الثلث، فإن مل يكن ع
 ويوقف الباقي بينهما نصفني.

 وقال الثوري: هو بينهما على مخسة للبنت مخسان، وللخنثى ثالثة أمخاس.

 جعله من اثين عشر للخنثى سبعة وللبنت مخسة أسهم. (1)ومن نزل/

هي من عشرين، لالبن مخسان مثانية أسهم،  فإن ترك ابنًا وبنتًا وخنثى: ففي قول الشافعي
 وللبنت مخس أربعة، وللخنثى الربع مخسة أسهم، ويوقف ثالثة أسهم.

ويف قول أيب حنيفة وأصحابه جيعل اخلنثى أنثى فيكون املال بينهم على أربعة أسهم لالبن 
 سهمان، وللخنثى سهم.

أنثى فمن أربعة، فاضرب  ويف قول من نزل يقول: إن كان ذكرًا فهو من مخسة، وإن كان
                              

  . 72هناية اللوحة رقم  (1)
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أربعة يف مخسة تكن عشرين، للخنثى من األربعة سهٌم يف مخسة، وله من اخلمسة سهمان يف 
أربعة، فجميع ماله يف احلالني ثالثة عشر سهماً، فاجعل له نصف ذلك ستة أسهم ونصف، 

، ولالبن يف احلالني مثانية عشر، وله نصف ذلك تسعة أسهم، وللبنت أربعة أسهم ونصف
 فأضعف الفريضة ليزول الكسر.

ومن قال ابلدعوى يقول للخنثى الربع مخسة أسهم، فإن كان ذكراً فله اخلمسان مثانية أسهم 
فله اخلمسة يقيناً، ويبقى له ثالثة أسهم إن كان ذكراً، فإن كان أنثى مل يكن له فيأخذ نصف 

ة أسهم، وللبنت أربعة ذلك سهمًا ونصفاً، ويبقى له ثالثة عشر ونصف، لالبن ثلثان تسع
 ونصف، وهذا هو معىن التنزيل.

فإن ترك ابنًا وخنثيني ففي قول الشافعي هي من مخسة عشر لالبن الثلث مخسة أسهم 
ولكل خنثى ثالثة أسهم ويوقف أربعة أسهم منها سهمان ونصف بني االبن واخلنثيني وسهم 

 ونصف بني اخلنثيني.

 جيعل املال بينهم على أربعة أسهم.ففي قول أيب حنيفة جيعلهما أنثيني و 

 وقال الثوري: هي من عشرة لالبن أربعة، ولكل خنثى ثالثة أسهم.

ويف قول أيب يوسف األخري ينزهلم حالني يقول: إن كاان ذكرين فلالبن الثلث، وإن كاان 
أنثيني فله النصف، فيأخذ نصف ماله يف احلالني وذلك مخسة أسهم من اثين عشر، والباقي بني 

 اخلنثيني.

ومن نزهلم مجيع أحواهلم يقول: إن كاان ذكرين فالفريضة من ثالثة أسهم وإن كاان أنثيني 
فمن أربعة، وإن كان األكرب ذكرًا فهي من مخسة، وإن كان األصغر ذكرًا فمن مخسة، فاضرب 

وله ثالاثً يف أربعة يكن اثين عشر مث يف مخسة يكن ستني، فلالبن يف حال الثلث عشرون سهماً 
يف حال  النصف ثالثون سهماً، وله يف حالني أربعة وعشرون سهمًا فجميع ما له يف األحوال 
األربعة مثانية وتسعون سهمًا فيأخذ ربع ذلك أربعة وعشرون ونصف والباقي بني اخلنثيني 
فاضرب الستني يف عدد األحوال تكن مائتني وأربعني لزوال الكسر فيكون لالبن مثانية وتسعون 

 اً، ولكل خنثى واحد وسبعون.سهم
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فإن ترك بنتًا وخنثيني وعماً: ففي قول الشافعي هي من مخسة وأربعني، للبنت اخلمس 
تسعة أسهم، ولكل خنثى التسعان عشرة أسهم، ويوقف الثلث مخسة عشر سهمًا بني العم 

 واألوالد ويوقف سهم بني البنت واخلنثيني.

 اقي للعم.ويف قول أيب حنيفة: هلم الثلثان، والب

ويف قول الثوري: للعم السدس مثانية أسهم من مثانية وأربعني سهمًا ويبقى أربعون سهماً 
 بينهم على مثانية أسهم لكل خنثى ثالثة أمثانه مخسة عشر سهماً، وللبنت عشرة أسهم.

ومن نزهلم حالني يقول: إن كاان ذكرين فهي من مخسة وإن كاان أنثيني فمن تسعة، فاضرب 
 مخسة تكن مخسًا وأربعني مث يف احلالني تكن تسعني سهمًا للعم من التسعة ثالثة يف تسعة يف

مخسة تكن مخسة عشر وال شيء له من اخلمسة فله ذلك، وللبنت من التسعة سهمان يف مخسة 
وهلا من اخلمسة سهم يف تسعة، فجميع ماهلا تسعة عشر، والباقي بني اخلنثيني لكل واحد مثانية 

 وعشرون.

نزهلم مجيع أحواهلم قال: إن كاان ذكرين من مخسة وإن كاان أنثيني فمن تسعة وإن كان  ومن
األكرب ذكرًا فمن أربعة وإن كان األصغر ذكرًا فمن أربعة فاضرب مخسة يف تسعة يف أربعة تكن 

أربعون سهمًا وهلا يف حال الربع مخسة وأربعون (1)[التسعان و]مائة ومثانني، فللبنت يف حال 
ويف حال  أخرى مخسة وأربعون ويف حال أخرى اخلمس ستة وثالثون سهماً، فجميع ماهلا  سهماً 

يف األحوال كلها مائة وستة وستون سهماً فيأخذ ربع ذلك إحدى وأربعون سهماً ونصف، وللعم 
يف حال  الثلث ستون وال شيء له يف ثالثة أحوال، فله ربع ذلك مخسة عشر سهمًا وتبقى مائة 

رون ونصف بني اخلنثيني، فاضرب الفريضة يف أربعة ليزول الكسر يكن سبع مائة وثالثة وعش
 وعشرون، للبنت مائة وستة وستون، وللعم ستون، ولكل خنثى مائتان وسبعة وأربعون سهماً.

فإن ترك ولدًا خنثى وولد ابن خنثى وعماً: ففي قول الشافعي للولد النصف، ويوقف 

                              
 ليست يف ج.( 1)
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 مها ويوقف الثلث من العم واخلنثيني.السدس بني اخلنثيني؛ ألنه ألحد

 ويف قول أيب حنيفة وأصحابه للولد النصف، ولولد االبن السدس، والباقي للعم.

ويف قول أيب يوسف األخري يقول: إن كاان ذكرين فاملال للولد، وإن كاان أنثيني فللولد 
نصف احلالني  النصف، ولولد االبن السدس، والباقي للعم، فيأخذ الولد نصف احلالني وذلك

 وذلك ثالثة أرابع، ولولد االبن نصف السدس، وللعم نصف الثلث.

ومن نزل جبميع األحوال يقول: إن كاان ذكرين فاملال للولد فإن كان الولد ذكراً واألخر أنثى 
فله املال أيضاً، وإن كان الولد أنثى واآلخر ذكراً فللولد النصف، ولولد االبن النصف، وإن كاان 

فللولد النصف، ولولد االبن السدس، وللعم الثلث، فجميع ما للولد يف األحوال ثالثة أنثيني 
أموال تقسمه على عدد األحوال خيرج له ثالثة أرابع املال، ولولد االبن من مجيع األحوال ثلثا 
املال له ربع ذلك وهو السدس، وللعم الثلث يف حال  واحد، فله ربع ذلك، وهذا قول حممد 

 ى قياس قول الشعيب، وبه قال ابن أيب ليلى وحيىي وضرار.األخري عل

ولبعض البصريني قوال يرجع إىل هذا املعىن، قال: فإن كان ذكراً فله املال، وإن كان أنثى فله 
النصف، حمله نصف احلالني ثالثة أرابع، ويقال لولد االبن إن كان الولد أنثى وأنت ذكر فلك 

فلك نصف احلالني وهو الثلث هذا لك إن كان الولد  النصف، وإن كنت أنثى فلك السدس،
فال شيء لك فخذ نصف الثلث وهو السدس، ويقال للعم لك الثلث  (1)أنثى فإن كان ذكراً/

إن كاان أنثيني فإن كان ولد االبن ذكرًا فال شيء لك فخذ نصف الثلث وهو السدس فهذا 
 ذ نصف السدس.نصيبك إن كان الولد أنثى فإن كان ذكراً فال شيء لك فخ

ويعرب عن هذا املعىن بعبارة أخرى يقال: إن كاان أنثيني فللولد النصف ولولد االبن السدس 
وللعم الثلث مث يرجع الولد فيدعي ما يف أيديهما يف حال  وال يدعيه يف حال فيأخذ نصفه 

بن فيصري معه ثالثة أرابع ويبقى مع ولد االبن نصف سدس ومع العم السدس، فيجيء ولد اال

                              
  .73هناية اللوحة رقم  (1)



 اإلجياز يف الفرائض 

 
524 

فيدعي ما يف يد العم يف حال وال يدعيه يف حال  فيأخذ نصفه فيحصل له السدس ويبقى مع 
 العم نصف سدس.

وعن ابن مساعة قال: كتبت إىل حممد وجدان يف الكتاب الذي كتبت يف اخلنثى يف ولد 
 اخلنثى وولد ابن خنثى وعم: للولد النصف والسدس بينه وبني ولد االبن نصفني والثلث بينه

وبني ولد االبن والعم أثالاثً فلم نعرف وجه ذلك، فقال حممد يف كتابه: قد تركنا ذلك فغرّيه من 
الكتاب، ولكن للولد النصف والسدس بينه وبني ولد االبن نصفني والثلث الباقي للولد نصفه؛ 
 ألنه ال يرث معه إال العم أو ولد االبن فال يعامله إال أحدمها فله نصف ذلك وهو السدس

والسدس الباقي بني ولد االبن والعم نصفني، وكذلك نقول يف ولد خنثى وعم خنثى وابن عم 
 للولد النصف وله نصف الباقي والنصف اآلخر بني العم وابن العم نصفني.

وحكى أيوب عن حممد قال للولد النصف والسدس بينه وبني ولد االبن نصفني والثلث 
ويدعيه العم فيجعل نصفه للعم ونصفه للخنثيني فيحصل  يدعيه اخلنثيان فيجعل دعوامها واحداً 

 للولد ثلثا املال ولولد االبن السدس وللعم السدس.

 قال أبو احلسني: أحسب وهم على حممد يف الرواية.

وحكى أيوب عن سفيان واللؤلؤي قاال: للولد ثالثة أرابع ولولد االبن نصف الباقي وهو 
 الثمن وللعم الثمن.

 ريني: املال كله للولد حىت يقيم ولد االبن والعم البينة أنه أنثى.وقال بعض البص

وقال بعضهم: للولد ثالثة أرابع، ولولد االبن ثالثة أرابع الباقي، وللعم الباقي وهو نصف 
 مثن.

وقال بعضهم: يضرب كل واحد  جبميع ما يدعيه فيضرب الولد ابملال، وولد االبن ابلنصف، 
ملال على أحد عشر سهماً للولد ستة أسهم، ولولد االبن ثالثة أسهم، والعم ابلثلث، ويقسمون ا

 وللعم سهمان.



 اإلجياز يف الفرائض 

 
525 

وعن بعضهم: للولد النصف، ولولد االبن الثلث، وللعم السدس. وهذا أبعدها من 
 الصواب.

فإن ترك ثالثة أوالد ابن بعضهم أسفل من بعض خناثى وعماً: يف قول الشافعي للعليا 
 بني الوسطى ويوقف الثلث بني مجيعهم.النصف ويوقف السدس بينه و 

 ويف قول أيب حنيفة: للعليا النصف، وللوسطى السدس، والباقي للعم، وال شيء للسفلى.

ومن نزهلم حالني يقول: إن كانوا ذكورًا فاملال للعليا، وإن كانوا إاناًث فللعليا النصف 
كون للعليا ثالثة أرابع وللوسطى السدس والباقي للعم، فيأخذ كل واحد نصف ما خرج له، في

 وللوسطى نصف سدس وللعم السدس.

يف قول حممد األول على قياس قول الشعيب: للعليا النصف ال تنازعها فيه أحد، والسدس ]
، والثلث الباقي يدعيه اجلميع فهو بينهم أرابعاً، (1)[ال يدعيه إال الوسطى والعليا فهو بينهما

وللسفلى نصف سدس وللعم نصف سدس، مث رجع عن  فيجعل للعليا الثلثان وللوسطى السدس
هذا القول، فقال: للعليا ثالثة أرابع وللوسطى السدس وللسفلى ربع سدس وللعم ربع سدس؛ 
ألن للعليا النصف ال ينازعها فيه أحٌد والسدس ال يدعيه إال الوسطى فهو بينهما والثلث الباقي 

فللعليا نصف ذلك ويبقى السدس هو للوسطى للعليا أو الوسطى أو السفلى أو العم،  (2)[هو]
 أو السفلى أو العم، فللوسطى نصفه ويبقى نصف سدس تدعيه السفلى والعم فهو بينهما.

ويعرب عن هذا املعىن بعبارات شىت يقول إن كان العليا ذكرًا فله املال وإن كان أنثى فله 
أنثى والعليا أنثى فإن كان  النصف فيأخذ نصف احلالني ثالثة أرابع، وللوسطى السدس إن كان

ذكرًا فله النصف فيأخذ نصف احلالني فهذا كان يستحقه لو كان العليا أنثى فإن كان ذكرًا فال 
شيء له فيأخذ نصف الثلث، وللسفلى الثلث إن كان ذكرًا والوسطى والعليا أنثى اثنتني، فإن  

                              
 يف أ ، وأظن ذلك خطأ من الكاتب.واملثبت كما يف ب ، ج. ُكررت كتابتها(  1)

 يف ج "فهو".( 2)
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ه لو كان العليا كان أنثى فال شيء له، فيأخذ نصف الثلث وهو السدس، وهذا يستحق
نصف السدس فإن كان الوسطى ذكراً ]والوسطى انثيني فإن كان العليا ذكراً فال شيء له فيأخذ 

فال شيء له فيأخذ نصف ذلك وهو ربع سدس، وللعم الثلث إن كانوا إاناثً فإن كان العليا ذكراً 
ء له فله نصف الثلث وهو السدس فإن كان الوسطى ذكرًا فال شي (1)[فال شيء له فيأخذ

 نصف ذلك وهو نصف سدس فإن كان السفلى ذكراً فال شيء له فله نصف ذلك ربع سدس.

وإن شئت فقل: إن كانوا إاناًث فللعليا النصف وللوسطى السدس وللعم الثلث، فإن كان 
السفلى ذكرًا فال شيء للعم فيأخذ نصف ما يف يده وهو السدس، فإن كان الوسطى ذكرًا فال  

 للعم فيأخذ نصف ما يف أيديهم يبقى مع العم نصف سدس ومع السفلى شيء للسفلى وال
نصف سدس، فإن كان العليا ذكرًا فال شيء هلم فيأخذ نصف ما معهم حيصل له ثالثة أرابع 

 وللوسطى السدس وللسفلى ربع سدس وللعم ربع سدس.

العليا وحده ذكرًا أو  األحوال يقول: هلم مثانية أحوال إما أن يكونوا إاناثً،أو (2)[نزهلم]ومن 
الوسطى وحده ذكرًا أو السفلى وحده ذكراً، أو العليا والوسطى ذكرين، أو العليا والسفلى 
ذكرين، أو الوسطى والسفلى ذكرين، أو كلهم ذكور، فللعليا املال كله يف أربعة أحوال وله 

ذلك ثالثة أرابع؛  مثن (3)[فيعطيه]النصف يف أربعة أحوال فجميع ماله يف األحوال ستة أموال 
ألن له حااًل منها، وللوسطى نصف املال يف حالني وسدس املال يف حالني وال شيء له يف 

مثن ذلك وهو السدس،  (5)[أحوال فجميع ماله يف األحوال مال وثلث مال فيعطيه (4)أربعة/
حال فال وللسفلى الثلث يف حال وال شيء له يف سبعة أحوال فيأخذ مثن الثلث وللعم الثلث يف 

 شيء له يف سبعة أحوال فله مثن ذلك وهو ربع سدس.

                              
 ليست يف ج.( 1)

 يف ج "نزل".( 2)

 يف ج "فتعطه".( 3)
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أنه قال: للعليا ثالثة أرابع املال وللوسطى ثالثة أرابع  (1)وحكي عن القاضي أيب خازم
 الباقي والباقي للعم وهو نصف مثن.

 فإن مل يكن عصبة فثلث املال مبنزلة العصبة يف قول الشافعي.

 أرابع، وللوسطى الربع. ويف قول أيب حنيفة: للعليا ثالثة

 ويف قول أيب يوسف األخري: للعليا سبعة أمثان، وللوسطى الثمن.

ويف قول حممد األول الذي قاله على قول الشعيب: للعليا النصف والسدس بينه وبني 
الوسطى ويبقى الثلث وهو بينهم أثالاثً، مث رجع فنزهلم مثانية أحوال اجتمع للعليا ستة أموال 

ع األحوال فتأخذ مثن ذلك وهو مخسة وعشرون سهمًا من اثنني وثالثني سهماً، وربع من مجي
وللوسطى من األحوال الثمانية مال وربع وسدس فله مثن ذلك وهو مخسة أسهم وثلثا سهم، 
وللسفلى الثلث يف حال واحدة فله مثن ذلك سهم وثلث سهم، فاضرب املسألة يف ثالثة ليزول 

 ليا مخسة وسبعون، وللوسطى سبعة عشر، وللسفلى أربعة.الكسر يكن ستة وتسعني، للع

وقال بعضهم: صحح املسألة على أن معهم عصبة فما كان للعصبة رده عليهم على قدر 
سهامهم، فمعلوٌم أن للعليا مع العصبة ثالثة أرابع، قال: وذلك مثانية عشر سهمًا من أربعة 

سهم، وللعم سهم، فاجعل سهم العم  وعشرين سهماً، وللوسطى السدس أربعة أسهم، وللسفلى
 بينهم على قدر سهامهم وهو على ثالثة وعشرون سهماً.

وقال قوم: جيعل السهم الذي للعصبة بني العليا والوسطى، للعليا ثالثة أرابعه وللوسطى 
ربعه، فإن كان مع السفلى أخوها يف قول أيب حنيفة: للعليا النصف، وللوسطى السدس، والباقي 

 ى وأخيها لألخ سهمان، وللخنثى سهم.بني السفل
                              

 وويل، البصرة شيوخو   القمي بكر أيب عن ملالع أخذ البصرة أهل من ،القاضي العزيز عبد بن احلميد عبد  خازم أبوهو  (1)
طبقات الفقهاء  .العقل يف املثل ُيضرب هوب   ،احلنفي املذهب يف وبرع، بغداد من والكرخ والكوفة ابلشام القضاء

 (.13/539(، سري أعالم النبالء)1/141)
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ومن نزهلم حالني جعل للعليا ثالثة أرابع، وللوسطى نصف سدس، والباقي وهو السدس 
بني السفلى واألخ على اثين عشر سهماً، للذكر سبعة، وللخنثى مخسة، على ما كاان يقسمان 

ة، وللوسطى اثنا عشر، ويبقى مائة وأربعني، للعليا مائة ومثاني (1)[ويصح من]املال لو انفردا به، 
 أربعة وعشرون للسفلى عشرة،ولألخ أربعة عشر.

ومن نزهلم مجيع أحواهلم جعل للعليا ثالثة أرابع، وللوسطى السدس وهو ما كان يصيبها مع 
 العصبة ويبقى نصف سدس بيد السفلى وأخيها على اثين عشر للذكر سبعة ولألنثى مخسة.

ابن خنثى وعماً: يف قول الشافعي للبنت النصف، ولولدي فإن ترك بنتًا وبنت ابن وولد 
 االبن السدس بينهما نصفني، ويوقف الباقي بني ولدي االبن والعم.

 ويف قول أيب حنيفة: الباقي للعم. 

ويف قول املنزلني: هي من أربعة وعشرين، للبنت اثنا عشر، وللعم الثلث يف حال وال شيء 
للخنثى الثلث يف حال ونصف السدس يف حال  فيأخذ له يف حال فله نصف ذلك أربعة، و 

نصف ماله يف احلالني وهو مخسة أسهم، ولبنت االبن السدس يف حال  ونصف سدس يف حال  
 فيأخذ نصف ذلك ثالثة أسهم.

ويف قول الثوري: هي من ثالثني سهمًا للبنت مخسة عشر، وللعم السدس، ولولد االبن 
ستة، ولألنثى أربعة يقتسمان ما خصهما على ما كاان عشرة أسهم، للخنثى ثالثة أمخاسه 

 يقتسمان املال لو انفردا به.

أبوان وولد خنثى: يف قول املنزلني هي من اثين عشر، لألبوين السدسان، وللولد النصف، 
 ويبقى السدس هو للولد يف حال  ولألب يف حال فهو بينهما نصفني.

زلني: للمرأة الثمن، ولألبوين السدسان، والباقي امرأة وأبوان وابن وولد خنثى: يف قول املن
بني االبن واخلنثى على اثين عشر لالبن سبعة وللخنثى مخسة يقتسمان ذلك على ما كاان 

                              
 يف ج "تصح من".( 1)
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يقتسمان املال لو انفردا به، وتصح من مائتني ومثانية ومثانني للخنثى منها مخسة وستون، ولالبن 
 ن ستة وتسعون.واحد وتسعون، وللمرأة ستة وثالثون، ولألبوي

ولالبن أربعة ]ويف قول الثوري: يقتسمان الباقي على سبعة للخنثى ثالثة أسباعه، 
، وتصح من مائة ومثانية وستني، لألبوين ستة ومخسون، وللمرأة واحد وعشرون، (1)[أسباعه

 ولالبن اثنان ومخسون، وللخنثى تسعة وثالثون.

ها من ستة وتسعني سهماً، للزوج الربع، زوج وأبوان وابن وبنت وولد خنثى: من نزل جيعل
ولألبوين السدسان، ويبقى أربعون سهمًا يقتسمه الولد على ما بينا من قسمة املال بينهم لو 

 انفردوا به، فيأخذ االبن مثانية عشر، وللبنت تسعة، وللخنثى ثالثة عشر.

ين ستة وثالثون، ويف قول الثوري: هي من مائة ومثانية أسهم، للزوج سبعة وعشرون، ولألبو 
ويبقى مخسة وأربعون يقتسمونه على تسعة أسهم، لالبن أربعة أتساعها عشرون سهماً، وللبنت 

 عشرة، وللخنثى مخسة عشر.

زوج وأم وولد أب خنثى: يف قول الشافعي هي من أربعة وعشرين، للزوج النصف عائالً 
لخنثى السدس أربعة أسهم، وذلك تسعة أسهم، ولألم الثلث وهو الربع عائاًل ستة أسهم، ول

 ويوقف مخسة أسهم.

 يف قول أيب حنيفة: للزوج النصف، ولألم الثلث، وللخنثى الباقي وهو السدس.

ومن نزل يقول: إن كان ذكرًا فهي من ستة وإن كان أنثى فهي من مثانية، فاضرب وفق 
نية وأربعني، للزوج إحدى املسألتني يف األخرى يكن أربعة وعشرون مث اضربه يف احلالني يكن مثا

واحٌد وعشرون، ولألم أربعة عشر، وللخنثى ثالثة عشر، وذلك نصف ما يصيب كل واحد من 
 احلالني.

ثالث أخوات متفرقات: خناثى وعم: يف قول الشافعي لولد األم السدس، ولولد األب 

                              
 ليست يف ج.( 1)
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وولد  واألم النصف، ويوقف السدس بني ولد األب وولد األب واألم، ويوقف الباقي بني العم
 األب واألم وولد األب.

، ولولد األب (1)ويف قول أيب حنيفة: لولد األم السدس، ولولد األب واألم النصف/
 السدس، والباقي للعم.

ويف قول املنزلني: هي من أربعة وعشرين، لولد األب واألم ستة عشر، ولولد األم السدس، 
لعم سهم، وذلك ربع ما يصيب كل ولولد األب ثالثة، ولألم السدس، ولولد األب ثالثة، ول

 واحد من األحوال األربعة، وأما ولد األم فال ينزلون؛ ألن الذكر واألنثى سواء فيما يراثنه.
ويف قول أيب يوسف األخري ينزل هلم حالني، وتصح من اثين عشر، لولد األب واألم مثانية 

 أسهم، ولولد األب سهم، وللعم سهم، ولولد األم سهمان.
وابن أخ خنثى وعم: يف قول الشافعي لولد األب النصف، والباقي موقوٌف. ويف أخ خنثى 

 قول أيب حنيفة: الباقي للعم.
ومن نزهلم يقول: لألخ إن كنت ذكراً فلك املال وإن كنت أنثى فلك النصف فالنصف لك 
 يقينًا والنصف اآلخر تدعيه أنت يف حال وابن األخ والعم فلك نصفه، ويقال لولد األخ لك

النصف إن كنت ذكرًا واألخ أنثى وإن كنت أنثى فال شيء لك فلك نصف ذلك وهو الربع، 
فهذا  لك إن كان األخ أنثى فإن كان ذكراً فال شيء لك فلك نصف الربع وهو الثمن، ويقال 
للعم لك النصف إن كاان أنثيني فإن كان ابن األخ ذكراً فال شيء لك فلك نصفه وهو الربع فإن  

 كراً فال شيء لك فلك نصف الربع.كان األخ ذ 

 ومن نزهلم حالني جعل للعم الربع، ولألخ ثالثة أرابع، وال شيء لولد األخ.

 (2)[وماذكران من اخلالف يف الولد وولد االبن فمثله يقالفي هذه املسألة. قال أبو احلسني:]

يف عصر  قبلنا ولوال أان مل نشاهد خنثيني مشكلني اجتمعا يف فريضة وال بلغنا اجتماعهما 

                              
  .75هناية اللوحة رقم  (1)

  ليست يف أ ، واملثبت يف ج. (2)
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لزدان يف تفريع هذا الباب، لكنا اقتصران على ما ذكران؛ ليستدل به على ما وراءه ولنصرف العناية 
إىل ما احلاجة إليه أمس وأدعى إذ كان الشاغل حبفظ ما ال يكاد حيدث يقطع عن حفظ ما هو 

 أهم وأوىل.
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 باب

 )معرفة تنزيل اخلناثى(
نثــــــى الواحــــــد حــــــالني وللخنثيــــــني أربعــــــة أحــــــوال قــــــد ذكــــــران قبــــــل هــــــذا املوضــــــع أن للخ

ــــون حــــااًل، كلمــــا  ــــان وثالث ــــة أحــــوال ولألربعــــة ســــتة عشــــر حــــااًل وللخمســــة اثن ــــة مثاني وللثالث

ــــــــاثى قلــــــــت إمــــــــا أن  ــــــــل مخــــــــس خن زاد واحــــــــد تضــــــــاعف عــــــــدد أحــــــــواهلم، فــــــــإذا أردت تنزي

ه ذكــــــراً يكونــــــوا كلهــــــم إاناثً أو األول وحــــــده ذكــــــراً أو الثــــــاين وحــــــده ذكــــــراً أو الثالــــــث وحــــــد

أو الرابـــــــــع وحـــــــــده ذكـــــــــراً أو اخلـــــــــامس وحـــــــــده ذكـــــــــراً، أو األول والثـــــــــاين ذكـــــــــرين، أو األول 

ـــــــــــاين  ـــــــــــع ذكـــــــــــرين، أو األول واخلـــــــــــامس ذكـــــــــــرين، أو الث والثالـــــــــــث ذكـــــــــــرين، أو األول والراب

والثالــــــــث ذكــــــــرين، أو الثــــــــاين والرابــــــــع ذكـــــــــرين، أو الثــــــــاين واخلــــــــامس ذكــــــــرين، أو الثالـــــــــث 

واخلـــــــــامس ذكــــــــرين، أو الرابـــــــــع واخلـــــــــامس ذكـــــــــرين، أو األول  والرابــــــــع ذكـــــــــرين، أو الثالـــــــــث

والثـــــــــاين والثالـــــــــث ذكـــــــــوراً، أو األول والثـــــــــاين والرابـــــــــع ذكـــــــــوراً، أو األول والثـــــــــاين واخلـــــــــامس 

ـــــــــــث واخلـــــــــــامس ذكـــــــــــوراً، أو  ـــــــــــع ذكـــــــــــوراً، أو األول والثال ـــــــــــث والراب ذكـــــــــــوراً، أو األول والثال

ــــــــاين والثالــــــــث  ــــــــع واخلــــــــامس ذكــــــــوراً أو الث ــــــــاين والثالــــــــث األول والراب ــــــــع ذكــــــــوراً، أو الث والراب

ـــــع واخلـــــامس ذكـــــوراً  ـــــاين والرابـــــع واخلـــــامس ذكـــــوراً، أو الثالـــــث والراب واخلـــــامس ذكـــــوراً، أو الث

أو األول والثـــــــاين والثالـــــــث والرابـــــــع ذكـــــــوراً، أو األول والثـــــــاين والرابـــــــع واخلـــــــامس ذكـــــــوراً، أو 

ــــــث والرابــــــع واخلــــــامس ذكــــــوراً، أو كلهــــــم ذكــــــوراً، ــــــون حــــــااًل  الثــــــاين والثال فهــــــذا اثنــــــان وثالث
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 وهو أكثر ما ميكن أن يكونوا عليه من األحوال، مثاله:
 ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر

 أنثى ذكر ذكر ذكر ذكر

 ذكر أنثى ذكر ذكر ذكر

 أنثى أنثى ذكر ذكر ذكر

 ذكر ذكر أنثى ذكر ذكر
 أنثى ذكر أنثى ذكر ذكر
 ذكر أنثى أنثى ذكر ذكر
 أنثى أنثى أنثى ذكر ذكر
 ذكر ذكر ذكر أنثى ذكر
 أنثى ذكر ذكر أنثى ذكر
 ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 أنثى أنثى ذكر أنثى ذكر
 ذكر ذكر أنثى أنثى ذكر
 أنثى ذكر أنثى أنثى ذكر
 ذكر أنثى أنثى أنثى ذكر
 أنثى أنثى أنثى أنثى ذكر
 ذكر ذكر ذكر ذكر أنثى
 أنثى ذكر ذكر ذكر أنثى
 ذكر أنثى ذكر ذكر أنثى
 أنثى أنثى ذكر ذكر أنثى
 ذكر ذكر أنثى ذكر أنثى
 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى
 ذكر أنثى أنثى ذكر أنثى
 أنثى أنثى أنثى ذكر أنثى
 ذكر ذكر ذكر أنثى أنثى
 أنثى ذكر ذكر أنثى أنثى
 ذكر أنثى ذكر أنثى أنثى
 أنثى أنثى ذكر أنثى أنثى
 ذكر ذكر أنثى أنثى أنثى
 أنثى ذكر أنثى أنثى أنثى
 ذكر أنثى أنثى أنثى أنثى
 أنثى أنثى أنثى أنثى أنثى
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وجيب أن تتدبر ما مثلناه ابملشاهدة هذه وكيف يتنقل الذكر يف كل حال إىل موضع (1)/
 .(2)[فإنه إذا عرف نقله سهل تنزيل اخلناثى وإن كثر عددهم وابهلل التوفيق]األنثى 

 

 

 

                              
  . 79ية اللوحة رقم هنا (1)

 ليست يف أ ، واملثبت يف ج.( 2)
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 والءــال (1)[ابـكت]
 ، منها: (2)قال أبو احلسني: املوىل يف اللغة على أضرب  

قال ابن  (3)َواألَق َْربُونَ  اْلَواِلَدانِ  تَ َركَ  ِمَّا َمَواِلَ  َجَعْلَنا َوِلُكل   }العصبة: قال هللا تبارك وتعاىل: 
يعين: خفت انقراض  (4){َورَاِئي ِمن اْلَمَواِلَ  ِخْفتُ  َوِإن ِ }عباس: يعين عصبته، وقال تعاىل: 

 .(6)، ومن قرأ: )َخف ت املوال( ابلتشديد أراد "قل ت" من قوهلم خف  الناس أي "قلوا"(5)عصبيت

 َذِلكَ }يعين: انصره، وقال تعاىل:  (7){َمْوََلهُ  ُهوَ  اّللََّ  فَِإنَّ }واملوىل: هو الناصر، قال هللا: 
)من أسلم على ومنه قوله عليه السالم:  (8){ هَلُمْ  َمْوىَل  ََل  اْلَكاِفرِينَ  َوَأنَّ  آَمُنوا الَِّذينَ  َمْوىَل  اّللََّ  ِبَِنَّ 

 .(12)يعين: انصره (11))واخلال موىل من ال موىل له(، (10)يعين: انصره (9)يدي رجٍل فهو مواله(

 يف  فَِإْخَواُنُكمْ  آاَبءُهمْ  تَ ْعَلُموا ّلَّْ  فَِإن}واملوىل: هو املعِتق ويسمى موىل النعمة، قال هللا تعاىل: 

                              
  يف ج "ابب" (1)
 (.1/306(، خمتار الصحاح)15/409لسان العرب )( 2)

 من سورة النساء. 33آية رقم ( 3)

 من سورة مرمي. 5آية رقم ( 4)

 (.3/321،322(، فتح القدير للشوكان)5/203،204زاد املسري) (5)

 (.3/321،322(، فتح القدير للشوكان)5/204زاد املسري) (6)

 من سورة التحرمي. 4آية رقم ( 7)

 من سورة حممد. 11آية رقم ( 8)

رقطين بسنده عن أيب (، والدا1/99)201رواه سعيد بن منصور يف كتاب اجلهاد، ابب من أسلم على يديه رجل برقم  (9)
 (.4/181أمامة ، وقال ضعيف.)

 (.5/277(، النهاية للجصاص)1/306(، خمتار الصحاح)15/409لسان العرب ) (10)

 سبق خترجية.( 11)
 (.1/306(، خمتار الصحاح)15/409يُنظر: لسان العرب ) (12)
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ينِ   .(2)يعين معتقيكم (1){َوَمَوالِيُكمْ  الدِ 

 ّللَُّ ا أَنْ َعمَ  لِلَِّذي تَ ُقولُ  َوِإذْ }واملوىل: هو العبد املعَتق وهو املنَعم عليه، قال هللا تبارك وتعاىل: 
 .(5)ابلعتق ملا أنعم عليه النيب  (4)يعين: زيد بن حارثة (3){َعَلْيهِ  َوأَنْ َعْمتَ  َعَلْيهِ 

وأمجعوا أن مرياثه للذي أعتقه إذا ّل خيلف واراًث له رحم، فإن كان موَله ميتًا فألقرب 
 .(6)عصبته

ثنا يزيد ، (7)أخربان بذلك أمحد بن كامل، قال: حدثنا أمحد بن عبيد هللا النرسي قال: حد 
رأى رجاًل يباع فساوم به مث  عن احلسن أن  النيب   (8)بن هارون، قال: أخربان أشعث بن سوار

فقال: "إن اشرتيت هذا فأعتقته فما ترى فيه؟"، فقال:  تركه فاشرتاه رجٌل فأعتقه مث أتى النيب  
له وشر عليك، وإن   )إن شكرك فهو خير ، قال: فما ترى يف صحبته، قال: )أخوك وموالك(

                              
 من سورة األحزاب. 5آية رقم ( 1)

 (.5/51الطربي)(، تفسري 2/164أحكام القرآن للشافعي)( 2)

 من سورة األحزاب. 37آية ( 3)

 الرماة من وكان ،كلها  املشاهد شهد  هللا رسول موىل، أسامة أبو الكليب شراحيل بن حارثة بن زيد هو (4)
 أدعوهم) القرآنيف  نزلأُ  حىت حممد بن زيد ، وكان يُدعى عبداملطلب بن محزة وبني بينه  هللا رسول آخى.املذكورين

(، معرفة 2/434. معجم الصحابة ) وقد استشهد يف معركة مؤتة (.هللا عند أقسط هو آلابئهم
 (.3/1137الصحابة)

 (.14/189(، تفسري القرطيب)22/12يُنظر: تفسري الطربي) (5)

 (.1/9،فتح القريب اجمليب)19، العذب الفائض ص376يُنظر: التهذيب ص  (6)

هو أمحد بن عبيد هللا بن إدريس البغدادي النرسي حافظ، فقيه ، حمدث،قال عنه اخلطيب كان ثقًة مأموانً. مات سنة  (7)
 (.13/240ه . سري أعالم النبالء)288

 روى، زرعة أبو لينه ، صدوق، ثقيف موىل، التابوتى :له يقال و النقاش، الكوىف النجار الكندى سوار بن أشعث هو (8)
.هتذيب  ه  136  .مات سنة ماجه ابن و النسائي و الرتمذي و مسلم و املفرد األدب يف البخاري له

 (.1/308(، هتذيب التهذيب)3/264الكمال)
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)إن مات ومل يدع واراثً فلك (، قال: فما ترى يف ماله، قال: (1)[له] كفرك فهو خير لك وشر
 .(2)ماله(

ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل، قال: حدثنا هدبة بن  وأخربان إمساعيل بن علي، قال: حد 
 فرجع النيب   (5)بربيرة عن انفع عن ابن عمر أن  عائشة ساومت (4)، قال: حدثنا مهام(3)خالد

 .(6)(الوالء ملن أعتق) من الصالة فقالت: أبوا أن يبيعوها إَل أن يشرتطوا وَلءها، فقال النيب  

حدثنا حممد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود السجستان، قال: حدثنا عثمان ابن أيب 
، قال: حد ثنا وكيع عن الثوري، عن منصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت (7)شيبة

 .(1)((8) [وويَل النعمة] الوالء ملن أعطى الثمن: )قال رسول هللا 

                              
 يف ج "عليه"( 1)

(، والبيهقي يف يف السنن الكربى يف كتاب الفرائض،ابب املرياث 2/468)3012رواه الدارمي يف ابب الوَلء برقم ( 2)
 (.6/240وقال: هكذا جاء مرسالً ) 12162برقم ابلوَلء 

 املسند، احلافظ هداب له يقال و ، البصرى خالد أبو ، الثوابىن القيسى هدبة بن األسود بن خالد بن هدبة هو (3)
، وقد مات بعد سنة داود أبو و مسلم و البخاري له روى".منكراً  حديثا له أعرف َل":  عدى ابن قال و ، صدوقال

 (.11/24(، هتذيب التهذيب)2/465تذكرة احلفاظ)ه . 230
 أيب بن عطاء عن روى .البصري بكر أبو ويقال هللا عبد أبو موَلهم احمللمي العوذي زدياأل دينار بن حيىي بن مهام هو (4)

وقد روى له األئمة  .وآخرون املبارك وابن الثوري عنهروى و  .وغريهم عمر ابن موىل وانفع طلحة أيب بن سحاقإو  رابح
 (.8/94(، األعالم)11/60ه . هتذيب التهذيب)164الستة. وكانت وفاته 

 لبعض موَلة كانت": الرب عبد بنا وقال.هلب أيب نب لعتبة كانت،   النيب زوجرضي هللا عنها  عائشة موَلة بريرةهي  (5)
". رضي هللا عنها. سري أعالم عتقأ ملن الوَلء" ِبن شأهنا يف احلديث وجاء عائشة، من ابعوها مث فكاتبوها، هالل بين

 (.35/136(، هتذيب الكمال)2/297النبالء)
 (.6/2483) 6378ما يرث النساء من الوَلء برقم  رواه البخاري يف كتاب الفرائض، ابب (6)

 والري مكة إىل الكوفة من رحل، احلديث حفاظ من: احلسن أبو العبسي، الكويف شيبة أيب بن حممد بن عثمان هو (7)
وقد روى له البخاري ومسلم.وكانت وفاته يف سنة . مأموان ثفة وكان"  التفسري"  و"  املسند"  وصنف. وبغداد
 (.4/213(، األعالم)2/444ه . تذكرة احلفاظ)239

 ليست يف ج.( 8)



 اإلجياز يف الفرائض 

 
538 

 قال أبو احلسني: واُختلف إذا خل ف ذا رحم  ليس بعصبة.

ذوي األرحام فجعل أبو بكر وزيد الفاضل من فرض ذوي السهام للموىل، وجعاله أوىل من 
الذين َل سهم هلم، وبه قال الزهري واحلسن واألوزاعي والشافعي ومالك والثوري وأهل العراق 

 .(2)وأمحد وداود يف آخرين

، وذهبوا إىل ما أخربان به أمحد بن كامل، قال: أخربان (3)واختلف عن عمر وعلي يف ذلك
بن ساّل عن الشعيب عن عبد هللا بن أمحد بن عبيد هللا، قال: أخربان يزيد بن هارون، عن حممد 

شداد قال: كانت لبنت محزة موىل أعتقته فمات وترك ابنته وموَلته بنت محزة فُرفع ذلك إىل 
 .(4)فأعطى ابنته النصف، وأعطى موالته بنت محزة النصف: النيب  

ن وأخربان أمحد بن كامل، قال: حدثنا أمحد بن عبيد هللا، قال: حدثنا يزيد بن هارون ع
 .(6)مبثله عن عبد هللا بن شداد عن النيب   (5)الثوري عن سلمة بن كهيل

 (7)وقال عبد هللا بن شداد أان أعلم هبا؛ ألهنا أخيت ألمي أمنا سلمى بنت عميس
                                                                                       

 (. 6/2483) 6379رواه البخاري يف كتاب الفرائض، ابب ما يرث النساء من الوَلء برقم ( 1)

  (.9/91، املغين)376التهذيب ص (، 8/59(، تفسري القرطيب)3/2،3املبسوط)يُنظر: ( 2)

 لقد ذكر املؤلف هذا اخلالف يف كتاب ذوي األرحام. (3)

( ، 2/913)2734رواه ابن ماجة يف كتاب الفرائض،ابب مرياث الوَلء عن عبدهللا بن شداد عن بنت محزة برقم  (4)
(، والبيهقي بسنده يف السنن الكربى يف كتاب الفرائض ،ابب املرياث ابلوَلء، 2/468)3013والدارمي برقم 

 (.6/241وقال:واحلديث منقطع )

 علماء من ، ثقة، ( حضرموت من بطن ةتنع و)  يالتنع الكوىف حيىي أبو ، ىاحلضرم حصني بن كهيل  بن سلمة هو (5)
(، هتذيب 5/298ه . سري أعالم النبالء)121له البخاري ومسلم وأصحاب السنن. مات سنة روى، الكوفة

 (.4/137التهذيب)
رواه البيهقي بسنده يف السنن الكربى يف كتاب الفرائض ،ابب املرياث ابلوَلء، وقال:واحلديث منقطع وقد قيل عن  (6)

 (.6/241الشعيب عن عبدهللا بن شداد عن أبيه وليس مبحفوظ ورواه ابن أيب ليلى عن احلكم...)

 زوج احلارث بنت ميمونة وأخت عميس، تبن أمساء أختامرأة شداد بن اهلاد، وهي  اخلثعمية عميس بنت سلمىهي  (7)
 (.15/82(، هتذيب الكمال)6/3354من أمها. معرفة الصحابة )  النيب
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 .(1)اخلثعمية

ابنته  فورث النيّب مات وخلف بنتاً:  (2)وهذا أصح ِما روى إبراهيم: أن موىل حلمزة
ألن  حلمزة عصبة فلم يكن ليعطي ابنته حق عصبته إذ   النصف وجعل لبنت محزة النصف؛
 .(3)كانت بنت املوىل َل ترث مواىل أبيها

عن سعيد بن منصور، قال:  (4)وأخربان دعلج بن أمحد، قال: حدثنا حممد بن علي بن زيد
املياث للعصبة، ): عن احلسن قال: قال رسول هللا  (6)عن يونس (5)حدثنا خالد بن عبد هللا

 .(7) (فإن مل يكن عصبة فللموىل

امرأة أيب  (8)وعن الشعيب: أن ساملًا موىل أيب حذيفة ترك ابنته وموَلته ليلى بنت معاذ
البنت النصف، وعرض الباقي على موَلته، فقالت: َل  حذيفة بن عتبة "فورث أبو بكر 

                              
 (.6/250مصنف بن أيب شيبة)( 1)

 اجلاهلية يف وسادهتم قريش صناديد وأحد  النيب عم: قريش من عمارة، أبو ،هاشم بن املطلب عبد بن محزةهو  (2)
 يوم ، واستشهدبدر وقعة وحضر املدينة، إىل  النيب مع محزة وهاجر، شكيمة وأشدها قريش أعز وكان. سالمواإل
 (. وأما املوىل فلم أقف على ترمجة خاصة له.2/278(، األعالم)1/171. سري أعالم النبالء)  أحد

 (.6/241رواه البيهقي يف السنن )( 3)

 أيوب بن حممد عنه روىو  ،منيب بن وأمحد نعيم أىب عن ييرو  ياملك هللا عبد أبو ،الصائغ زيد بن على بن حممد هو (4)
  (.13/428(، سري أعالم النبالء)9/152الثقات)  ه .291وغريهم. وكانت وفاته سنة احلنيين احلسني بن حممدو 

 عن روى .الواسطي موَلهم املزن حممد أبو :ويقال، اهليثم أبو الطحان يزيد بن عبدالرمحن بن عبدهللا بن خالد هو (5)
وثقه  .وآخرون ووكيع مهدي بن الرمحن وعبد احلباب بن زيد عنهروى و  .ومجاعة بشر بن وبيان خالد أيب بن مساعيلإ

 (.3/87ه . هتذيب التهذيب)179 سنة ماتأصحاب احلديث وروى له الستة. وقد 
 احلسن أصحاب من. الثقات احلديث حفاظ من هللا، عبد أبو البصري، ابلوَلء، العبدي دينار بن عبيد بن يونس هو (6)

هتذيب  .ه 139مات سنة  .اهلدى أعالم ِبحد الذهيب ونعته. اخلز هبا يبيع. البصرة أهل من كان.  البصري
 (.8/262(، األعالم)11/389التهذيب)

 (.6/267رواه سعيد بن منصور يف كتاب الوَلء)( 7)

 ّل أقف على ترمجتها.( 8)
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 .(1)أرجع يف شيء  من أمر ساّل، جعلته هلل، فجعل أبو بكر النصف الباقي يف سبيل هللا"

 .(2)وروي أهنا كانت أعتقته سائبة فواىل أاب حذيفة

 وروي أن عمر قضى مبرياث ساّل ملواليه فأبوا أن أيخذوه فجعله يف بيت املال، وروي أن
عمر جعل مرياثه ألمه ملا امتنع مواليه من قبوله، ويشبه أن يكون عمر فعل ذلك ِبمر أيب بكر، 

 .(3)فنسبه الفقهاء إىل عمر مرة وإىل أيب بكر مرة؛ ألن  ساملاً قتل يوم اليمامة زمن أيب بكر

واملواىل  (4)/فأعطى البنت النصف وعن سلمة بن كهيل قال: رأيت املرأة اليت ورثها علي 
 .(7)عن علي حنوه (6). وعن احلكم عن أيب الكنود(5)النصف

 .(8)وعن احلكم عن علي يف بنت بنت وموىل: حكم به للموىل

 .(10)يف بنت وموىل: َل يرث املوىل عن علي  (9)وعن سويد بن علقمة

 .(2)عن علي يف جدة وموىل: جعل املال للجدة (1)وعن ساّل بن أيب اجلعد

                              
 (.3/77التمهيد)( 1)

 (.3/251(،املستدرك)9/28(،مصنف عبدالرزاق)4/76يُنظر: األم) (2)
 (.3/77(، التمهيد)9/28يُنظر: مصنف عبدالرزاق) (3)

 .77هناية اللوحة رقم ( 4)

  (.6/241(، سنن البيهقي)6/251مصنف ابن أيب شيبة) (5)

، وثقه الذهيب حبشى بن عمرو :قيلو  عومير ابن أو عمران ابن أو عامر بن هللا عبد هو ، الكويف األزدى الكنود أبو هو (6)
 (.12/191. هتذيب التهذيب)ماجه ابن له روى، وقال عنه ابن حجر: "مقبول".وقد 

 (.2/469سنن الدارمي)( 7)

(، واملشهور عن علي رضي هللا عنه تقدمي ذوي األرحام على املوىل. يُنظر: 4/401شرح معان اآلاثر)( 8)
 (.9/91(، املغين)220التهذيب)

قال ابن نعيم: "سويد بن معاذ بن علقمة األنصاري جمهول، َليعرف له صحبة، عقبه ِبصفهان من ولده إبراهيم بن  (9)
 (.  3/1401حيان". معرفة الصحابة)

 (.6/252مصنف ابن أيب شيبة)( 10)
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ساّل عن الشعيب عن علي قوًَل اثلثًا قال: "إذا ترك ذا رحم  له سهم فهو  وروى حممد بن
 .(3)أحق من املوىل، واملوىل أحق من ذي الرحم الذي َل سهم له"

وعن األعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد هللا يوراثن األرحام دون املوال، قلت: 
 .(4)أفكان علي يفعل ذلك، قال: كان أشدهم يف ذلك

وإَل  –يعين للموىل  -عمر أنه كتب إىل أيب موسى: "إن ترك رمحاً فهو له وإَل فالوَلء وعن 
 .(5)فبيت املال"

وجابر  (7)وعلقمة وإبراهيم والقاسم بن عبد الرمحن (6)وإىل هذا ذهب أبو عبيدة بن عبد هللا
 .(8)بن زيد واألسود وعبيدة ومسروق والشعيب يف آخرين

. وعن أيب حصني: خاصمت إىل شريح (9)وموىل: هو َلبن البنتوعن شريح يف ابن بنت 
 .(10)يف موىل لنا مات وترك ابنتيه: فأعطى ابنتيه الثلثان واملوىل الثلث

                                                                                       
  يرسل كان  و وجابر عمر وابن عباس ابن عن ، روى ثقة ،الكوىف موَلهم األشجعى الغطفاىن اجلعد أىب بن ساّل هو (1)

(، هتذيب 4/181ه . اجلرح والتعديل)100واألربعة. مات قريبًا من سنة  مسلم و البخاري له روى. كثرياً 
 (.3/373التهذيب)

 (.6/253مصنف ابن أيب شيبة)( 2)

 (.13/466اَلستذكار)( 3)

  (.6/252(، مصنف ابن أيب شيبة)7/179األم) (4)

 (.5/456شيبة)(، مصنف ابن أيب 11/58احمللى)( 5)

له  روى ثقة ، كنيته  غري له اسم َل أنه واألشهر عامر امسه قيل الكوىف اهلذىل مسعود بن هللا عبد بن عبيدة أبو هو (6)
 (.4/363(، سري أعالم النبالء)9/403ه . اجلرح والتعديل)81البخاري ومسلم وأصحاب السنن، مات سنة 

 عن روى ثقة، ،قاضي الكوفة الرمحن عبد أبو ، ياملسعود اهلذىل مسعود بن هللا عبد بن الرمحن عبد بن القاسم هو (7)
 (.7/112ه . اجلرح والتعديل)120واألربعة ، ومات سنة  البخاري له روى، و عمر وابن مسرة بن جابر

 (.13/464،465اَلستذكار)( 8)

  (. 13/464ينظر: اَلستذكار) (9)

 (. 6/251مصنف ابن أيب شيبة) (10)
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واختلف إذا ّل خيلف ذا رحم وَل موىل، فروي عن ابن بريدة عن أبيه قال: مات رجٌل من 
م جيدوا له واراًث وَل ذا رحم، فقال: ، فل)التمسوا له واراًث أو ذا رحٍم(: خزاعة فقال النيب  

 .(1))أعطوه الكبي من خزاعة(
مبرياث رجل  من احلبشة ّل يرتك واراثً، فقال:  وعن سليمان بن يسار قال: ُأيت النيب  

 .(2))انظروا من ههنا من مسلمي احلبشة فادفعوا إليه مياثه(
)أعطوا مياثه : اً، فقال النيب  مات وّل يدع ولداً وَل محيم وعن عائشة أن  موىل للنيب 

 .(3)بعض أهل قريته(
)هل له فقال:  عن ابن عباس أن رجاًل تويف على عهد رسول هللا  (4)وعن عوسجة

. وعن عمر (5))ادفعوا إليه مياثه(: ، فقالوا: َل، إَل غالمًا كان له أعتقه، فقال النيب  وارث(
 .(6)حنوه

، (7)ملن أيخذ معه العطاء يف الديوانفماله ملن يغضب لغضبه و وعن عمر: إذا ّل خيلف واراثً 

                              
(، والنسائي يف كتاب الفرائض، 3/124)2904داود يف كتاب الفرائض،ابب يف مرياث ذوي األرحام برقم رواه أبو  (1)

 (.6/238حتفة األحوذي)(، واحلديث خمتلف يف صحته. يُنظر: 4/85)6394ابب توريث ذوي األرحام برقم

 (.6/297)31595رواه ابن أيب شيبة يف املصنف يف ابب الرجل ميوت وَل يعرف له وارث برقم  (2)

(، وابن ماجة يف كتاب الفرائض 3/123)2902رواه أبو داود يف كتاب الفرائض، ابب مرياث ذوي األرحام برقم  (3)
 (.2/913)2733،ابب مرياث الوَلء برقم 

 حديثه يصح ّل :البخاري قال دينار بن عمرو عنهروى و  عباس ابن موَله عن ىرو  .عباس ابن موىل املكي عوسجة هو (4)
 .الثقات يف حبان ابن وذكره ،ثقة مكي :زرعة أبو وقال،  مبشهور ليس :والنسائي حامت أبو وقال

 (.8/147(، هتذيب التهذيب)5/281الثقات)     
(، وقال البخاري: 6/242)12174جاء يف املوىل برقم رواه البيهقي يف السنن الكربى يف كتاب الفرائض، ابب ما ( 5)

عوسجة موىل ابن عباس روى عنه عمرو بن دينار، وّل يصح حديثه، ورواه بعض الرواة عن عمرو عن عكرمة عن ابن 
 (.6/242عباس وهو غلط َلشك فيه. سنن البيهقي)

 (.9/13يُنظر:مصنف عبدالرزاق)( 6)

 (.6/297مصنف ابن أيب شيبة)( 7)
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 .(1)عن عمر أيضاً ماله جلريانهو 

وعن علي يف موىل قُتل خطًأ ليس له وارث، وله أم وأخت ِملوكتان، قال: "يشرتاين من 
 .(2)ديته فيعتقان مث يُقسم املال بينهما ألمه مخساه وألخته ثالثة أمخاسه". وعن عبد هللا حنوه

وعن عبد هللا أيضًا قال: "يوصي مباله ملن شاء"، وبه قال مسروق وعبيدة والشعيب وأهل 
 .(3)العراق

وعن ابن شربمة: ليس له أن يوصي مباله كله؛ ألن املسلمني يعقلون عنه فيقومون مقام 
 .(5)، وهو قياس قول الشافعي(4)عصبته

جيعله يف جريانه وأهل قريته على ما  وقال الشافعي: إذا ّل خيلف واراًث فماله إن رأى اإلمام
يراه من املصلحة َل على طريق املرياث، وعلى هذا أتول توريث النيب  

(6). 

 .(7)وعن عمر وعلي ورثوه من أهل قرية امليت، ومن أيخذ معه العطاء، ومن يغضب له

فلم جيدوا له فاملوىل من أسفل واخلال والعمة يف حنو ذلك، أَل ترى أهنم ملا التمسوا واراًث 
واراثً جعلوه هلؤَلء فلو كانوا ورثوه ملا قيل فلم جيدوا له واراثً وملا قيل اخلال وارث من َل وارث له  

 كما َل يقال العم وارث من َل وارث له.

 باب

 )والء املواالة(

                              
 (.6/297صنف ابن أيب شيبة)م (1)

 ّل أقف عليه.( 2)

 (.9/317(، احمللى)6/255مصنف ابن أيب شيبة)( 3)

 (.9/317،318يُنظر: احمللى)( 4)

 (.6/3يُنظر: روضة الطالبني) (5)

 (.6/3يُنظر: روضة الطالبني) (6)

 (.6/297(،مصنف ابن أيب شيبة)9/12يُنظر: مصنف عبدالرزاق ) (7)
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قال أبو احلسني: واختلف يف موىل املواَلة وهو الرجل اجملهول النسب الذي َل تعرف 
 (1)[يعرف] وإن عرف أنه من قبيلة معروفة؛ ألن العلم ِبن امليت من قريش إذا ّل عصبته األدىن

كالعلم ِبنه من بين آدم وأنه َل خيلو أن يكون له   (2)[هو ومن عصبته األدىن]من أي قريش 
عصبة من بين آدم، فلما ّل يكن العلم بذلك مانعًا من جعل ماله يف بيت املال كذلك َل مينع 

 ن قريش أن جيعل ماله جلماعة املسلمني إذا ّل تعرف عصبته األدىن.العلم ِبنه م
 وقد اُختلف يف مرياثه إذا واىل رجالً وعاقده على أن يعقل عنه ويرثه.

فذهب محاد واحلكم وأبو حنيفة وأصحابه إىل أنه يرثه إذا ّل خيلف ذا رحم وله أن ينقل 
ده، وللموىل أن يتربأ من وَليته حبضرته ما ّل وَلءه عنه ما ّل يعقل عنه أو عن أحد  من صغار أوَل

 .(3)يعقل عنه، وإن أسلم على يدي رجل  وّل يواله ّل يرثه وّل يعقل
 وقال أبو يوسف: إذا واىل كل واحد من الرجلني صاحبه يتواراث.

 وقال أبو حنيفة وحممد الوَلء للثان وتبطل مواَلة األول.
ي رجل  فعقل عنه ورثه وإن ّل يعقل عنه ّل يرثه. وعن ابن املسيب: أميا رجل أسلم على يد

 .(5)عن النخعي مثله (4)وعن أيب مالك

وعن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود أهنم أجازوا املواَلة وورثوا هبا. وعن عطاء والزهري 
 .(6)ومكحول حنوه

وقالت طائفة: إذا أسلم على يديه ورثه وإن ّل يواله، روي حنو ذلك عن عمر بن اخلطاب 
                              

 يف ج "يعلم"( 1)

 يف ج "ومن هو عصبته األدىن"( 2)

 (.9/255، املغين)397(،التهذيب ص 8/91(، بدائع الصنائع)8/91يُنظر: املبسوط) (3)

 ابن موىل وانفع مليكة أيب ابن عن روى .زداأل موىل :ويقال ،اخلزاز الكويف النخعي خنساأل بن عبيدهللا مالك أبوهو  (4)
ومجاعة. وثقه أمحد وأبوداود والنسائي. هتذيب  عوانة وأبو القطان حيىي عنهروى و وغريهم،  الزبري وأيب عمر

 (.7/3التهذيب)
 (.9/254(، املغين)8/91يُنظر: املبسوط) (5)

  .397(،التهذيب ص 9/11(، مصنف عبدالرزاق)6/296يُنظر: ابن أيب شيبة) (6)
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وذهبوا إىل ما أخربان به دعلج بن أمحد، قال: أخربان حممد بن (1)، وعن عمر بن عبد العزيز .
، قال: أخربان األحوص (3)يونس (2)[بن]علي بن زيد عن سعيد بن منصور، قال: أخربان عيسى 

)من أسلم على يديه رجلر فهو : قال: قال رسول هللا  (5)عن راشد بن سعد (4)بن حكيم
 .(6)مواله يرثه ويدي عنه(

، (7)وأخربان حممد بن بكر، قال: أخربان أبو داود، قال: أخربان هشام بن عمار الدمشقي
 (1)قال: مسعت عبد هللا بن موهب (9)، عن عبد العزيز بن عمر(8)قال: أخربان حيىي بن محزة

                              
 (.9/254(، املغين)12/47يُنظر: فتح الباري) (1)

  يف ج "أبو". (2)

 ولد. وحديث علم بيت من.للروم الغزو كثري  ثقة حمدث: عمرو أبو اهلمدان، السبيعي عمرو بن يونس بن عيسى هو (3)
اجلرح  .ه 187، و قد مات سنة وزاعيواأل عمشواأل عروة بن هشام عن روى ،الشام وسكن ابلكوفة،

 (.5/111(، األعالم)6/291والتعديل)

 صغار من احلفظ ضعيف ، اهلمداىن يقال و العنسى ، األسود بن عمرو:  هو و عمري بن حكيم بن األحوص هو (4)
 (.2/290(، هتذيب الكمال)2/327. اجلرح والتعديل)ماجه ابن له روى، التابعني

 أبو و املفرد األدب يف البخاري له روى، اإلرسال كثري  ثقة، احلمصى ، احلرباىن يقال و ، املقرائى سعد بن راشد هو (5)
(، هتذيب 3/483. اجلرح والتعديل)ه  113 :قيل و، ه  108. مات سنة ماجه ابن و النسائي و الرتمذي و داود

 (.3/195التهذيب)

(، والدارقطين بسنده عن 1/99)201رواه سعيد بن منصور يف كتاب اجلهاد، ابب من أسلم على يدييه رجل برقم  ( 6)
 (.4/181أيب أمامة ، وقال: ضعيف.)

 املسجد خطيب ، الدمشقى الوليد أبو ، الظفرى يقال و ، السلمى أابن بن ميسرة بن نصري بن عمار بن هشام هو (7)
. ه  245  واألربعة. مات سنة البخاري له روى. "القرآن فضائل" كتاب  له. بليغاً  فصيحاً  وكان بدمشق اجلامع

 (.11/420(، سري أعالم النبالء)9/233الثقات)

واألربعة. وقيل:   مسلم و البخاري له روى، وقد  ثقة، الدمشقى الرمحن عبد أبو ، احلضرمى واقد بن محزة بن حيىي هو (8)
 (.11/176(، هتذيب التهذيب)8/354. سري أعالم النبالء)ه  183  كانت وفاته يف سنة

 إمرة الوليد بن يزيد وَله، املدينة سكان من أمري،: األموي احلكم بن مروان بن العزيز عبد بن عمر بن العزيز عبدهو  (9)
 وانفع كيسان  بن وصاحل مساعيلإ بن وحيىي أبيه عن روى،  عزله مث حممد، ابن مروان وأقره ه  126 سنة واملدينة، مكة
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أنه قال: اي رسول هللا ما  (2)حيدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب عن متيم الداري
 .(3))هو أوىل الناس مبحياه ومماته(السنة يف الرجل يسلم على يدي الرجل من املسلمني، قال: 

، قال: أخربان (5)، قال: أخربان حممد بن صاحل بن ذريح(4)وأخربان جعفر بن حممد الواسطي
، عن القاسم (6)عبداألعلى بن محاد، قال: أخربان محاد بن سلمة، قال: أخربان جعفر بن الزبري

                                                                                       
(، 6/312ه . هتذيب التهذيب)150وروى له البخاري ومسلم واألربعة. مات قريبًا من سنة  .وغريهم

 (.4/23األعالم)
 عن روى .فلسطني قضاء العزيز عبد بن عمر وَله .الشامي خالد أبو اخلوَلن ويقال اهلمدان موهب بن عبدهللاهو  (1)

 وعبد يزيد ابنه عنهروى و ، ذويب بن وقبيصة ومعاوية هريرة وأيب عباس وابن عمر ابن وعن يدركه ّل وقيل الداري متيم
 (.6/43. هتذيب التهذيب)وغريهم السبيعي امللك

 منارة بن حبيب بن هانئ بن الدار بن عدي بن ذراع: ويقال وداع، بن جذمية بن سود بن خارجة بن أوس بن متيم هو (2)
 بعد الشام إىل انتقل مث ابملدينة، متيم وكان .نسبه يف ذلك غري وقيل ،  هللا رسول صاحب الداري، رقية أبو خلم، بن

(، هتذيب 2/244سري أعالم النبالء) . اهلجرة من تسع سنة يف إسالمه وكان املقدس، بيت ونزل عثمان، قتل
 (.4/326الكمال)

(، 4/427)2112كتاب الفرائض، ابب ماجاء مرياث الذي يسلم على يدي الرجل، برقم   السنن يف رواه الرتمذي يف( 3)
(. وقال 3/127)2918يف كتاب الفرائض، ابب يف الرجل يسلم على يدي الرجل، برقم  يف السنن وأبو داود

 (. 6/181مرسل قبيصة ّل يلق متيماً الداري". نيل األوطار) الشوكان: "وهو

 خملد بن وخالد عبيد بن ويعلى طلحة بن محاد بن عمرو عن روى .بغداد نزيل الوراق الواسطي حممد بن جعفرهو  (4)
  :اخلطيب قال .وغريهم الصفار وإمساعيل نفطويه حممد بن براهيمإو  خملد وابن واحملاملي داود أيب ابن عنهروى و  .مجاعةو 

 (.2/90هتذيب التهذيب) ه .265 سنة وقد مات .ثقة كان
هو حممد بن صاحل بن ذريح البغدادي ، صاحب حديث ورحلة. روى عن جبارة بن املغلس وابن أيب شيبة، وغريمها،  (5)

 (.14/259ه . سري أعالم النبالء)308وروى عنه أبو حفص الزايت وحممد بن املظفر وآخرون. مات سنة 
 بن وعبادة املسيب، بن سعيد عن روى .البصرة نزل الدمشقي الشامي الباهلي،: وقيل احلنفي، الزبري بن جعفرهو  (6)

 ىف صاحلا كان  و ، احلديث مرتوك":   حجر ابن . قال عنهاحلضرمي منر بن وتوبة يونس، بن إسرائيل عنه روىو  نسي،
 (.2/78هتذيب التهذيب)(، 5/32ه . هتذيب الكمال)140. مات بعد سنة  "نفسه



 اإلجياز يف الفرائض 

 
547 

 .(1)ه(ؤ )من أسلم على يدي رجٍل فله والقال:  بن عبد الرمحن عن أيب أمامة أن  رسول هللا 

 بن هارون، عن حممد (2)/أخربان ابن كامل قال: أخربان أمحد بن عبيد هللا، قال: أخربان يزيد
فقال: إن  فالانً  قال: جاء رجٌل إىل النيب  (4)عن معاوية بن إسحاق (3)بن طلحة بن مصرف

 .(5) )هو موالك، فإذا مت فأوص له(أسلم على يدي، قال: 

 .(6)وقال مالك والشافعي وأمحد وداود: َل وَلء للمعتق؛ ألن املرياث ابملعاقدة منسوخٌ 

 .(7)وروي عن احلسن والشعيب  القوَلن معاً 

عن ابن مسعود يف رجل  أسلم على يدي رجل  ومات، قال: "جيعل ماله  (8)وعن خصيف

                              
"قال أبو أمحد مسعت بن محاد يقول: قال . وقال: 21253يف كتاب العتق، برقم  يف السنن الكربى ( رواه البيهقي1)

البخاري: جعفر بن الزبري الشامي عن القاسم مرتوك احلديث تركوه، قال الشيخ رمحه هللا: ورواه أيضا معاوية بن حيىي 
 (. 10/298". سنن البيهقى الكربى)ة بن حيىي أيضا ضعيف َل حيتج بهالصديف عن القاسم، ومعاوي

 .78هناية اللوحة ( 2)

 وهب بن ومحيد عامر بن علىاأل وعبد الطويل ومحيد أبيه عن روى .الكويف اليامي مصرف بن طلحة بن حممدهو  (3)
(، 7/338سري أعالم النبالء)ه . 167. وقد مات سنة مهدي بن الرمحن وعبد عبدالرمحن ابنه عنهوغريهم، وروى 

 (.9/211هتذيب التهذيب)

 عائشة وعمته وموسى عمران وعميه أبيه عن روى .الكويف األزهر أبو التيمي هللا عبيد بن طلحة بن سحاقإ بن معاوية( 4)
 داود ووأب البخاريوروى له  ،وشعبة وشريك والثوري سرائيلإو  عمشاأل عنهروى و  ،وغريهم الزبري بن ةو وعر  الدرداء وأم

 (.7/260(، األعالم)10/182. هتذيب التهذيب)ماجة وابن والنسائي

هذا مرسل وفيه أتكيد لقول بن عباس يف نسخ آية املعاقدة يف املرياث ولكن ، وقال: " 21243( رواه البيهقي برقم 5)
 (10/296) ". سنن البيهقي الكربىيوصي له وحيسن إليه وهللا أعلم

(، 3/88(، حاشية بن عابدين)4/444لذي يرى الوَلء ابملعاقدة. يُنظر: خمتصراختالف العلماء)خبالف أيب حنيفة ا( 6)
 .(2/500(، شرح منتهى اإلرادات)2/519التلقني)

 .(9/39يُنظر: مصنف عبدالرزاق)( 7)

 بن وعتاب يلئسراإو  الثوري عنه روىو  وجماهد بريج بن سعيد عن روى عون أبو اجلزرى الرمحن عبد بن خصيفهو  (8)
(، سري أعالم 3/403ه ، وقيل غري ذلك. اجلرح والتعديل)137وروى له األربعة وكانت وفاته يف سنة .بشري

 (.6/145النبالء)
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 .(1)لبيت املال"

 .(2)وعن منصور عن إبراهيم قال: "من أسلم على يدي رجل  فله وَلءه ويعقل عنه"

وعن عمر بن عبد العزيز أنه جعل للبنت النصف، والباقي ملن أسلم على يديه. وَل يعلم 
 .(3)املواَلة مع ذي رحم شيئاً  غريه ورث موىل

  

                              
 (.9/10مصنف عبالرزاق)( 1)

  (.6/20مصنف عبالرزاق) (2)

 ّل أقف عليه.( 3)
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 باب

 )بيع الوالء وهبته(
قال أبو احلسني: أخربان حممد بن بكر، قال: أخربان أبو داود، قال: أخربان حفص بن عمر، 

عن بيع الوالء  هنى النيّب عن ابن عمر قال:  (1)قال: أخربان شعبة عن عبد هللا بن دينار
 .(2)وهبته

أخربان أمحد بن كامل، قال: أخربان أمحد بن عبيد هللا، قال: أخربان يزيد بن هارون، عن 
كلحمة النسب ال يباع   (3))الوالء حلمة: هشام بن حسان عن احلسن قال: قال رسول هللا 

 .(4)وال يوهب(

 .(5)وعن عمر وعلي وعبد هللا مثله

)ال يتوىل موىل قوم بغي قال:   عن جابر أن  النيب   (6)وعن ابن جريج عن أيب الزبري

                              
 وانفع يسار بن وسليمان نسأو  عمر ابن عن روى .عمر ابن موىل املدن الرمحن عبد أبو العدوي دينار بن عبدهللا هو (1)

علماء احلديث  ثقةو  وغريهم، وشعبة بالل بن وسليمان ومالك عبدالرمحن ابنه عنهروى و  .وغريهم السمان صاحل وأيب
(، هتذيب 5/253ه . سري أعالم النبالء)127وكانت وفاته يف سنة  .وله حديث يف الكتب الستة

 (.5/177التهذيب)
(، ومسلم يف كتاب العتق، ابب 2/896)2397يف كتاب العتق، ابب بيع الوَلء وهبته برقم  يف الصحيح البخاريرواه ( 2)

 (.2/1145)1506النهي عن بيع الوَلء برقم 

 (.5/2027( مأخوذ من اللحم، واللُّحمة ابلضم: القرابة، وقيل: فيه لغة ابلفتح. يُنظر: الصحاح للجوهري )3)

(، 11/326(، وصححه ابن حبان يف كتاب البيوع)2/490)3159يف ابب بيع الوَلء برقم  السننيف  رواه الدارمي( 4)
(.وقال الصنعان: صححه ابن حبان 6/240وقال :وليس بصحيح ) 12161ورواه البيهقي يف كتاب الفرائض برقم 

 (. 3/102وأعله البيهقي. سبل السالم )

 (.9/219(، املغين)6/299مصنف ابن أيب شيبة)يُنظر: ( 5)

 يف احملدثون اختلف مكة، أهل من ابحلديث عاّل: ابلوَلء سدياأل القرشي الزبري أبو تدرس، بن مسلم بن حممد هو (6)
ه . سري 126وقد مات سنة  .وغريهم وصفوان وطاووس وعكرمة وجابر عائشة وعن ربعةاأل العبادلة عن روى. توثيقه

 (.7/97(، األعالم)9/390(، هتذيب التهذيب)5/380أعالم النبالء)
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 .(1)إذهنم، والوالء حلمة كلحمة النسب ال يباع وال يوهب وال يورث وال يتصدق به(

وبه قال جابر بن عبد هللا وابن عباس وابن عمر واحلسن وابن سريين وطاوس وسويد بن 
والشعيب ومالك والشافعي وأهل العراق، ولو أذن له سيده أن يوال غريه ّل يكن له ذلك   (2)غفلة

 .(3)كما َل ينتقل النسب عنه

فقال: َل يباع وَل يوهب، وقال:  (4)وعن ابن جريج قال: كان عطاء جييز هبة الوَلء مث رجع
)من توىل موىل قوم إن أذن له موَله أن يوال من شاء جاز ذلك؛ لقوله عليه الصالة والسالم: 

 . (6()5)([أمرهم] بغي

. (7)قلت لعطاء وهل كاتب عبده وّل يشرتط سيده أن  وَلءك ل، ملن وَلؤه؟ قال: لسيده
أن وَلئي ل أو إىل من شئت، أجيوز؟ قال:  (8)كاتبوقاله عمرو بن دينار. قلت: فإن اشرتط امل

 .(9)نعم. وقاله عمرو بن دينار

 .(10)قلت: فإن مات قبل أن يوال أحداً، قال: ماله للذي كاتبه

                              
 (.388سبق خترجيه إَل "وَليتصدق به" ّل أجدها يف كتب احلديث ووجدهتا يف كتاب التهذيب)( 1)

. وأسلم. البادية يف وعاش يف اجلاهلية اخلطاب بن لعمر شريكاً  كان.  معمر: اجلعفي عوسجة بن غفلة بن سويد هو (2)
. الكوفة وسكن. صفني حرب يف علي مع كان  مث. القادسية وشهد وسلم عليه هللا صلى النيب وفاة يوم املدينة ودخل
(، 4/244. هتذيب التهذيب) سنة 125 ابن وهو مات. إماماً  فقيها وكان. احلجاج زمن يف هبا ومات

 (.3/145األعالم)
 (.9/219(، املغين)2/363(، بداية اجملتهد)8/98(، املبسوط)388يُنظر: التهذيب) (3)

  (.9/5دالرزاق)ب، مصنف ع1/1059سعيد بن منصور )سنن  (4)

 يف ج "إذهنم".( 5)

 (.9/59)16151(، وعبدالرزاق يف كتاب الوَلء برقم 3/241رواه أبو عوانه يف املسند يف كتاب العتق والوَلء)( 6)

 (.9/36عبدالرزاق) مصنف( 7)

 (1/700سان العرب ). ل"هو العبد الذي يكاتب على نفسه بثمنه، فإن سعى وأداه عتق"( املكاتب: 8)

 (.16/335(، التمهيد)8/85األم )( 9)

 (.8/85األم)( 10)
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 (2)بن عروة عن أبيه أنه اشرتى وَلء طهمان وبنيه لبين أخيه مصعب بن الزبري (1)وعن هشام

(3). 

أعتق غالمًا له ووهب وَلءه َلبنه حممد بن  (5)أن عمرو بن حزم (4)وعن أيب بكر بن حزم
 .(7)وأشهد على ذلك زيد بن اثبت (6)عمرو

وعن قتادة عن ابن املسيب أنه كان َل يرى ِبسًا ببيع الوَلء إذا كان من املكاتبة، ويكرهه 
 .(8)إذا كان من عتق

                              
"  املدينة"  علماء من و احلديث أئمة من بعي،، اتاملنذر أبو اَلسدي، القرشي العوام بن الزبري بن عروة بن هشام هو (1)

 وتويف .خاصته من فكان العباسي، املنصور على اً وافد بغداد، ودخل. أهلها منه فسمع الكوفة وزار .فيها وعاش ولد
 (.8/87(، األعالم)6/34سري أعالم النبالء) .ه 146سنة هبا

 وَله. اَلسالم صدر يف بطالاأل لوَلةا أحد: هللا عبد أبو القرشى، سدياأل خويلد بن العوام بن الزبري بن مصعب هو (2)
 سنة، مدة عنها هللا عبد عزله مث. الثقفى املختار وقتل أمورها، وضبط فقصدها، ه  67 سنة) البصرة بن الزبري هللا عبد

ه . 71مث قتلته جيوش عبدامللك بن مروان سنة . سياستهما فأحسن الكوفة، إليه وأضاف 68 سنة أواخر يف وأعاده
 (.7/247(، األعالم)4/140النبالء)سري أعالم 

 (.16/335التمهيد)( 3)

 أبو وكنيته بكر، أبو امسه: يقال القاضي، املدن النجاري مث اخلزرجي نصارياأل حزم بن عمرو بن حممد بن بكر أبوهو  (4)
 وحممد هللا عبد ابناه عنهروى و  .ومجاعة زيد بن هللا وعبد جده عن وأرسل أبيه عن روى .كنيته  امسه: وقيل حممد،
 (.12/34(، هتذيب التهذيب)33/89هتذيب الكمال) .وآخرون دينار بن وعمرو

 صلى هللا رسول مع اخلندق شهد. الصحابة من وال،: الضحاك أبو اَلنصاري، لوذان بن زيد بن حزم بن عمروهو  (5)
وقد مات سنة  .والدايت والسنن الفرائض فيه بكتاب اليمن أهل إىل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وبعثه وسلم عليه
 (.5/76(، األعالم)21/585ه . هتذيب الكمال)53

 بن عمر عن روى . النيب حياة يف ولد .املدن النجاري اَلنصاري لوذان بن زيد بن حزم بن عمرو بن حممد هو (6)
 ابن حممد بن بكر أبو وابنه أفلح، بن كثري  بن عمر عنه روىو  .العاص بن وعمرو ، حزم بن عمرو وأبيه اخلطاب،

 (26/210هتذيب الكمال) .ثقة: النسائي قال. حزم بن عمرو
  ّل أقف عليه. (7)

 (.4/308مصنف ابن أيب شيبة)( 8)
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وَلء عبد هلا لنفسه وعن أيب بكر بن عمرو بن حزم أن  امرأة من حصن حمارب وهبت 
، فلما توفيت املرأة خاصم (1)وأعتقته، وأن  املوىل وهب وَلء نفسه لعبد الرمحن بن معمر بن حزم

ورثتها املوىل إىل عثمان بن عفان، فدعي املوىل ابلبينة على ما قال، فقال له عثمان: وال من 
 .(2)شئَت، فواىل عبد الرمحن بن معمر

 .(3)يم أهنما كاان َل يراين ِبساً ببيع وَلء السائبةوعن منصور عن الشعيب وإبراه

وَلء سليمان بن يسار َلبن  زوجة النيب   (4)وعن عمرو بن دينار قال: وهبت ميمونة
 .(5)عباس وكان مكاتباً 

وعن معمر عن قتادة: َل يباع الوَلء إَل رجٌل كوتب فإن اشرتط يف كتابته أن أوال من 
 .(6)شئت فهو جائز

مر  برجل  يكاتب عبداً فقال  ما روى معمر عن قتادة عن ابن املسيب أن  النيب   ذهبوا إىل
 . (7))اشرتط والءه(: النيب  

                              
هو عبدالرمحن بن معمر بن حزم األنصاري ، وقد وقفت على ترمجتة َلبنه عبدهللا قاضي املدينة ، قال عنه الذهيب كان  (1)

 (.5/251فقيهاً صواماً قواماً ابخلري. سري أعالم النبالء)
 (.4/309(،مصنف ابن أيب شيبة)2/489سنن الدارمي)( 2)

 (.4/309مصنف ابن أيب شيبة)( 3)

 كان.  زوجاته من مات من وآخر  هللا رسول تزوجها امرأة آخر: اهلاللية حزن بن احلارث بنت ميمونةمنني هي أم املؤ  (4)
 يف وتُوفيت. سنة 80 وعاشت، ه  7 سنة  النيب تزوجها. اهلجرة قبل مبكة ابيعت( ميمونة) فسماها( برة) امسها

رضي هللا عنها  فاضلة صاحلة وكانت. به ودفنت مكة، قرب  ابلنيب زواجها فيه كان  الذى املوضع وهو( سرف)
 (.7/343(، األعالم)2/238وأرضاها.سري أعالم النبالء)

 (.4/308مصنف ابن أيب شيبة) (5)

  (.9/7مصنف عبدالرزاق) (6)

  (.9/7)16159رواه عبدالرزاق يف ابب إذا أذن ملوَله أن يتوىل من شاء برقم  (7)
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 .(2)من شاء حني يعتق (1)[املكاتب]قال: وكان قتادة يقول: من ّل يشرتط وَلءه إَل 

وعن سعيد وعن مكحول: َل يباع الوَلء، فأما املكاتب إذا اشرتط وَلءه مع رقبته فجائز، 
 .(3)بن عبد العزيز حنوه

فواىل رجاًل، قال: ليس له ذلك إَل  (4)[غالماً ]وعن منصور سألت إبراهيم عن رجل  أعتق 
 .(5)أن يهبه املعتق

 .(6)وعن األعمش عن إبراهيم: َل ِبس إذا أذن املوىل ملوَله أن يوال غريه

ن يشرتط لنفسه وَل أن يوال وقال الشافعي وأهل العراق وَلء املكاتب لسيده، وليس له أ
 .(7)غريه سواء أدى الكتابة إليه أو إىل ورثته من بعده

وعن طاوس: إذا مات السيد وترك ابنًا وبنتًا فأد ى إىل اَلبن والبنت كتابته فإن الوَلء 
 .(8)بينهما

  

                              
 ج. غري واضحة يف األصل واملثبت يف( 1)

 (.9/7مصنف عبدالرزاق) (2)

 (.16/335يُنظر: التمهيد) (3)

 يف ج "عبداً".( 4)

 (.4/308(،مصنف ابن أيب شيبة)1/117سنن سعيد بن منصور) (5)

  (.6/300مصنف ابن أيب شيبة) (6)

 (.235(، خمتصر املزن)8/38(، األم )8/71يُنظر: البحر الرائق) (7)

 (.2/225يُنظر: فتاوى السبكي)( 8)
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 باب

 )من يستحق الوالء(
أو مات عن مدبر أو أم ولد فله وَلؤه يف  (1)[كاتبه]قال أبو احلسني: من أعتق عبدًا أو 

، إَل من أجاز بيع أم الولد فإنه َل يعتقها مبوت السيد، وإن كان يف الورثة ولد هلا (2)قول اجلميع
عتق عليه حصته منها وَل يقوم عليه ابقيها، ولو ابع العبد من نفسه عتق وله وَلؤه فإن كاتبه 

ن مات فأدى كتابته إىل ورثته فالوَلء للميت، قول من قال ، فإ(3)فأدى كتابته إليه عتق وله وَلؤه
 الوَلء للميت يريد أنه لو مات العبد وترك بنت موَله وابن عم موَله املال َلبن العم.

 .(4)وعن طاوس والزهري: الوَلء للورثة على قدر مرياثهم كما لو ورثوا رقبته

الدار فأنت حر فدخل عتق وله  ومن أعتق عبدًا عن كفارة أو نذر  أو قال له إذا دخلت
، فإن أعتقه سائبة على أن َل وَلء له فله وَلؤه يف قول الشعيب وإبراهيم وحممد بن سريين (5)وَلؤه

 .(7)والشافعي وأهل العراق (6)وراشد بن سعد وضمرة بن حبيب

 .(8)وعن هذيل بن شرحبيل عن عبد هللا: َل سائبة يف اإلسالم ماله للذي أعتقه

                              
 يف ج "أو أمة"( 1)

 (.2/110(، العذب الفائض)9/215(، املغين)1/483يُنظر: التلخيص) (2)

 (.1/504يُنظر: التلخيص) (3)

 (.1/504يُنظر: التلخيص) (4)

 (.229  9/227، املغين)377يُنظر: التهذيب ص  (5)

روى و  .اوغريمه الباهلى أمامة وأيب أوس بن شداد عن روى .احلمصي عتبة أبو الزبيدي صهيب بن حبيب بن ضمرة هو (6)
ه . 130وكانت وفاته سنة  ابن معني وابن حبان وروى له األربعة. ثقةو  .احلضرمي صاحل بن ومعاوية عتبة ابنه عنه

 (.4/402(، هتذيب التهذيب)13/314هتذيب الكمال)
 (.9/221(،املغين)1/491يُنظر: التلخيص) (7)

 (. 09/25مصنف عبدالرزاق( 8)
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يم قال: أتى رجٌل عبد هللا فقال: أعتقت عبدًا سائبة فمات وترك ماًَل، فقال: وعن إبراه
 .(1)أنت وارثه، قال: َل حاجة ل فيه، قال: اشرت به رقاابً فأعتقهم

وعن قبيصة بن ذؤيب أن أصحاب السائبة شكوا إىل عمر فقالوا: أما أن جيعل العقل علينا 
 .(2)ل وَل املرياث، قال: فقضى هلم ابملرياثواملرياث لنا وإما أن َل يكون علينا العق

 .(4)عن عمر: السائبة والصدقة ليومهما (3)وعن أيب عثمان النهدي

 .(5)وعن ابن عمر أعتق عبداً فلما مات اشرتى مباله رقاابً فأعتقهم

ماله على الذي أعتقه فإن خرج منه اشرتي به  (7)[بعرض]مسعود قاَل  (6)/وعن عمر وابن
 .(8)رقاابً وأعتقوا

 .(10)يضع السائبة ماله حيث شاء :عن عبد هللا (9)وعن أيب عمرو الشيبان

                              
 (.1/104(، سنن سعيد بن منصور)2/485الدارمي )سنن ( 1)

 (.10/301سنن البيهقي)( 2)

 .يلقه وّل  رسول عهد على وأسلم، اجلاهلية أدرك .النهدي عثمان أبو،  عدي بن عمرو بن مل بن عبدالرمحن هو (3)
. وقد وثقه أهل اً وكان صوامًا قوام .ومجاعة وقتادة البنان اثبتوبعض الصحابة. وروى عنه  وعلي عمر عن وروى

 (.6/249(، هتذيب التهذيب)4/175عاماً. سري أعالم النبالء)130ه ، وقد بلغ 95احلديث. وقد مات سنة 
 (.9/27(، مصنف عبدالرزاق)4/753مصنف ابن أيب شيبة)( 4)

 (.2/287(،شرح الزركشي)6/273يُنظر: املبدع) (5)

 .79هناية اللوحة ( 6)

 يف ج "يعرض".( 7)

 (.10/300(، سنن البيهقي)1/104نن سعيد بن منصور)يُنظر: س (8)

 شيبان بين جاور. املوال من أصله ، و بغداد سكن. أديب لغوي ،عمرو أبو ابلوَلء، الشيبان مرار بن إسحاق هو (9)
 و( اللغات كتاب) تصانيفه ومن. حنبل بن أمحد منهم كبار  مجاعة عنه وأخذ. إليهم فنسب أوَلدهم بعض وأدب

 (. 1/296(، األعالم)1/206ه . هتذيب التهذيب)206، وقد مات سنة ( النوادر) و( اخليل كتاب)
 (.2/484(، سنن الدارمي)10/302سنن البيهقي)( 10)
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 .(2)َل وَلء عليه ويرثه املسلمون :(1)وقال الزهري ومالك ومكحول وأبو العالية

، وجعله حلمة كلحمة (3) )الوالء ملن أعتق(والقول األول أصح؛ لقوله عليه السالم: 
 النسب، فكما َل يزول ولد عن فراش بشرط  فكذلك َل يزول وَلء عن معتق  بشرطه.

فإن أعتق عبده عن غريه ِبمره فالوَلء للمعتق عنه، وإن ّل أيمره فهو للمعتق يف قول 
 .(4)الشافعي واألوزاعي وأيب يوسف وأمحد وداود

 .(6)ر أو ّل أيمر. وعن احلسن حنوهللمعتق عنه أم (5)وجعله مالك وأبو عبيد

وجعله أبو حنيفة وحممد للمعتق بكل حال  إَل أن يعتقه على عوض فيلزمه العوض ويكون 
 .(7)الوَلء للمعتق عنه

عتقوا عليه  (8)[أو مرياث  ]فإن ملك أحداً من آابئه وأمهاته وأوَلده وإن سفلوا هببة أو شري 
 .(9)الكوله وَلؤهم يف قول النخعي والشافعي وم

                              
 أىب على ودخل بسنتني  النيب وفاة بعد وأسلم اجلاهلية أدرك .البصري موَلهم الرايحي العالية أبو مهران بن رفيع هو (1)

قيل   ومجاعة. هند أيب بن وداود احلذاء خالد عنهروى و وغريهم،   عمر وابن مسعود وابن علي عن وروى  بكر
 (.3/246(، هتذيب التهذيب)4/207ه  ، وقيل غري ذلك. سري أعالم النبالء)90 سنة مات

  (. 1/548(، الثمر الدان)1/491(، التلخيص)10/300السنن الكربى للبيهقي) (2)

 سبق خترجيه ( 3)

 (.4/127(،األم)1/484يُنظر: التلخيص) (4)

 ابحلديث العلماء كبار  من: عبيد أبو البغدادي، اخلراسان ابلوَلء، اخلزاعي، زدياأل اهلروي سالم بن القاسم هو (5)
 كتبه  من. بغداد وإىل مصر إىل ورحل. سنة عشرة مثان بطرسوس القضاء، وقد توىل هراة أهل من.والفقه واألدب

 ه .224. وقد مات حاجاً سنة"القرآن فضائل" و"  القاضي أدب"  و احلديث، غريب يف" املصنف الغريب"
 (.2/443(، بداية اجملتهد)1/483يُنظر: التلخيص) (6)

  (.1/484يُنظر: التلخيص) (7)

 ليست يف ج. (8)

 (.1/492يُنظر: التلخيص) (9)
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 .(1)وقال مالك: يعتق عليه اإلخوة واألخوات أيضاً 

وعن عطاء والشعيب من ملك ذا رحم حمرم عتق عليه كاخلالة والعمة وبنت األخت، وبه قال 
 .(2)أهل العراق

 .(3)وعن احلسن أنه كان يكره بيع األخت من الرضاعة

 .(4)وإن بُعدوحكي عن ابن أيب ليلى واحلسن بن صاحل يعتق عليه كل ذي رحم 

 .(5)وقال داود: َل يعتق عليه والٌد وَل ولد، وله أن ميلكهم

، ق ال: (7)، ق ال: أخ ربان موس ى ب ن زك راي التس رتي(6)أخربان أبو علي احلسن بن جعف ر التم ار
ق اَل أخ ربان مح اد ب ن س لمة، ق ال: أخ ربان  (8)أخربان عبد األعلى بن مح اد وعب د الواح د ب ن غي اث

)مننن ملنك ذا رحننم هنرم فهننو ق ال:  أن رس ول هللا  (9)ن مس رة ب ن جن  دبقت ادة ع ن احلس ن ع  
 .(1). وعن عمر مثله(10) حّر(

                              
 (.1/492(، التلخيص)7/199يُنظر: املدونة) (1)

 (.1/492يُنظر: التلخيص) (2)

 (.4/298يُنظر: مصنف ابن أيب شيبة) (3)

 (.1/492يُنظر: التلخيص) (4)

 (.1/492التلخيص)( 5)

 ّل أقف على ترمجة له.(6)
لسان  .مرتوك أنه الدارقطين عن احلاكم حكى.  العصفري سنان عن يروي الذي: التسرتي زكراي بن موسى هو (7)

 (.3/53امليزان)
ومحاد بن  جبري بن وفضال ميمون بن مهدي عن روى .الصرييف حبر أبو البصري املربدي غياث بن الواحد عبد هو (8)

 كان" :اخلطيب وقال،  "صدوق" :زرعة أبو قال .وآخرون هارون بن وموسى زرعة وأبو داود أبوسلمة، وروى عنه 
 (.6/388ه . هتذيب التهذيب)238 سنة مات". وقد ثقة

 واشرتى الكوفة أتى مث البصرة ذلك بعد نزلمث   النيب مع غزا ، صحايب جليلفزارة بن هالل بن جندب بن مسرةهو  (9)
 (.3/183(، سري أعالم النبالء)3/207معجم الصحابة  .  هبا ومات أسد بين يف دوراً  هبا

احلديث إَل محاد ، وقال: "وّل حيدث ذلك 3949رواه أبو داود يف كتاب العتق ابب فيمن ملك ذا رحم حمرم برقم ( 10)
 1365(.  ورواه أيضاً الرتمذي يف كتاب األحكام، ابب من ملك ذا رحم حمرم برقم 4/26بن سلمه وقد شك فيه" )
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فإن التقط منبوذاً كان حراً وَل وَلء عليه، روي ذلك عن علي بن أيب طالب، وبه ق ال عام ة 
 .(2)الفقهاء

 .(5)قال: وجدت منبوذاً فقال ل عمر هو حر، ولك وَلؤه (4)أيب مجيلة(3)[سنني]وعن 

 .(6)وعن إبراهيم قال: إن نوى ملتقطه أن يسرتقه اسرتقه، وإن نوى عتقه أعتقه

 .(7)وعن ابن عمر: هو حر

، قال: (8)وأخربان حممد بن بكر، قال: أخربان أبو داود، قال: أخربان إبراهيم بن موسى الرازي
أخربان حممد بن ح رب ع ن عم ر ب ن رؤب ة الثعل يب ع ن عب د الواح د ب ن عب د هللا البص ري ع ن واثل ة 

)املنننرأة  نننوم ثننن،ث موارينننق، عتيوهنننا ولويطهنننا والولننند الننن ي ق   ال:  ب   ن األس   قع ع   ن الن   يب  
 .(9)العنت عنه(

ة امل وىل وَل يرث  ه وإذا أعت ق املس لم عب  داً نص رانياً فل ه وَلؤه ويرث  ه م ن ك ان عل  ى دين ه م ن عص  ب

                                                                                       
(.  ورواه ابن ماجه يف كتاب العتق،ابب من ملك ذا رحم حمرم 3/646وقال: "وهو حديث خطأ عند أهل احلديث" )

مرفوعًا يف كتاب فضل العتق يف ابب من ملك ذا رحم،برقم  (،ورواه النسائي بسنده عن عمر2/843)2524برقم 
 (.3/173مث قال: "وهو حديث منكر وهللا أعلم" ) 4897

 (.9/183يُنظر: مصنف عبد الرزاق) (1)

  (.9/255، املغين)389(، التهذيب ص 1/492يُنظر: التلخيص) (2)

  غري واضحة يف األصل واملثبت يف ج. (3)

 هللا رضي وعمر بكر أيب وعن عنه وروى  النيب مع حج .السليطي ويقال الضمري ويقال، ميالسل مجيلة أبو سنني( 4)
 (.4/215(، هتذيب التهذيب)12/166. هتذيب الكمال)داود ووأب البخاريوقد روى له  .عنهما

  (.9/14(، مصنف عبدالرزاق)6/202السنن الكربى للبيهقي) (5)

 .389(، التهذيب ص 1/491التلخيص)( 6)

 .389التهذيب ص  (7)

. قال الستةوله حديث يف الكتب  ، الوارث وعبد حوصاأل أيب عن روى ابلفراء ويعرف الرازي موسى بن إبراهيم هو (8)
اجلرح  ."كتابه  من اَل حيدث َل منه حديثا وأصح شيبة أيب بن بكر أيب من تقنأ موسى بن إبراهيم": أبو زرعة
 (.1/148(، هتذيب التهذيب)2/137والتعديل)

(، وابن ماجة يف كتاب الفرائض ، ابب 3/125)2906رواه أبو داود يف كتاب الفرائض، ابب مرياث املالعنة برقم ( 9)
(، والرتمذي يف كتاب الفرائض، 4/78)6361، 6360(، والنسائي يف السنن برقم 916)2742حتوز املرأة ... برقم 

 (.4/429) 2115مايرث النساء من الوَلء برقم ابب 
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 . (1)املوىل َلختالف الدينني

وذه  ب ق  وٌم إىل أن  مال  ه لس  يده إذا م  ات كم  ا أيخ  ذ م  ال عب  ده الك  افر إذا م  ات عل  ى غ  ري 
 .(2)سبيل املرياث

 .(4)أن من أعتق نصرانيا فإنه يرثه إذا مات (3)وكتب عمر بن عبد العزيز إىل حيان بن شريح

 .(5)نصرانياً، فلما مات جعل ماله يف بيت املالواألصح عنه أنه أعتق عبداً 

فإن حلق بدار احلرب فسيب ّل يسرتق؛ ألن له أماانً بعت ق املس لم إايه، وك ذلك ل و ك ان املعت ق 
 .(6)ذمياً 

ول و أعت  ق ح ريب ب  دار احل  رب عب داً حربي  اً ك ان ل  ه وَلؤه، ف  إن ج اءان مس  لماً ك ان ال  وَلء اثبت  اً 
 .(7)عليه

يف ق   ول  (8)[وَلءه]ق بط   ل ال   وَلء األول، ف   إن أعتق   ه الث   ان ك   ان ل   ه وإن س   يب العب   د فاس   رت 
. وقال قوٌم الوَلء لألول، وهذا غلٌط؛ ألن ه مل ا اس رتق بط ل وَلء األول. وقال ت (9)الشافعي ومالك

طائف   ة ال    وَلء بينهم   ا، وأيه    م م   ات ك    ان للب    اقي منهم   ا. وق    ال أه   ل الع    راق العت   ق ب    دار احل    رب 

                              
 (.9/217، املغين)382يُنظر: التهذيب ص  (1)

  .382يُنظر: التهذيب ص (2)

 وكسروا اإلسالم يف أسرعوا قد الذمة أهل إن": إليه كتب  مصر على العزيز عبد بن عمر عامل شريح بن حيان هو (3)
 أهل  كانو  هذا كتايب  أاتك فإذا ،جابياً  يبعثه وّل داعياً   حممداً  بعث هللا فإن بعد أما ":عمر إليه فكتب. "اجلزية
 (.5/384طبقات ابن سعد) ."وأقبل كتابك  فاطو اجلزية وكسروا اإلسالم يف أسرعوا الذمة

   .382يُنظر: التهذيب ص (4)

 (.10/299)الكربى البيهقيسنن يُنظر:  (5)

 .382يُنظر: التهذيب ص (6)

 .382يُنظر: التهذيب ص (7)

 ليست يف األصل واملثبت يف يف ج .( 8)

 .382يُنظر: التهذيب ص (9)
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 .(1)ابطلٌ 

العبد ولك ن س يب الس يد ف إن قُتِ ل أو ُم ن  علي ه أو ف ودي ب ه ك ان ال وَلء اثبت اً ل ه  ولو ّل ُيسبَ 
على مواليه، وإن اسرتق بطل وَلؤه؛ ألنه صار مبنزلة َل ي رث فيه ا وَل ميل ك وَل يعق ل، ف إن أعت ق 

 بعد ذلك عاد الوَلء إليه.

يهم ا م ات ورث  ه ف إن اش رتاه عب  ده ال ذي ك ان أعتق  ه فأعتق ه ص ار ك  ل واح د  م وىل لص  احبه وأ
 اآلخر.

ف   إن أس   لم عب   د نص   ران فأعتق   ه قب   ل أن يؤخ   ذ ببيع   ه ك   ان ل   ه وَلؤه يف ق   ول الش   افعي وأه   ل 
. واألول أص ح؛ ألن اخ تالف ال دينني َل مين ع ال وَلء  (3)، وق ال مال ك يعت ق وَل وَلء علي ه(2)العراق

نص  رانيا ل  و أعت  ق عب  داً كم  ا َل مين  ع اَلنتس  اب إىل املس  لم والك  افر وال  وَلء كالنس  ب، أَل ت  رى أن 
 (4))النوالء ملنن أعتنق(نصرانياً مث أسلم العبد لكان ال وَلء اثبت اً علي ه، وقول ه علي ه الص الة الس الم: 

 يوجبه لكل معتق.

 .(5)ولو أعتق عبداً مسلماً فارتد وحلق بدار احلرب فسيب ّل يسرتق والوَلء اثبت عليه

. (6)ّل تس  رتق يف ق  ول الش  افعي ومال  ك وإن أعت  ق أم  ة فارت  دت وحلق  ت ب  دار احل  رب فُس  بيت
وقال أهل العراق تس رتق ويبط ل ال وَلء األول، وجع ل أب و حنيف ة وأب و يوس ف وَلء أوَلده ا ال ذي 
ولدهتم قبل حلاقها بدار احلرب ووَلء من أعتق ت م ن عبي دها ملعتقه ا األول، وجع ل حمم د ملعتقه ا 

 .(7)الثان يدور معها وَلء أوَلدها ومواليها

                              
   (.9/218، املغين)382يُنظر: التهذيب ص (1)

 (.4/211(، األم )8/114يُنظر: املبسوط) (2)

 (.8/351،352يُنظر: املدونة) (3)

 سبق خترجية  (4)

 .382ابَلتفاق .ينظر التهذيب ص ( 5)

، جمموع (10/253روضة الطالبني)(، 3/25(، شرح الزرقان)2/453املوطأ)يُنظر: وكذلك مذهب أمحد.  (6)
  (.28/554الفتاوى)

  (.8/114(، املبسوط للسرخسي)4/252،270يُنظر: املبسوط للشيبان) (7)
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أذن السيد ملكاتبه أن يعتق عبده فأعتقه ففيها قوَلن للش افعي، أح دمها: أن العت ق  (1)[فإذا]
ابط   ٌل، والث   ان: أن   ه ج   ائٌز. ويف ال   وَلء ق   وَلن، أح   دمها: للس   يد؛ ألن العب   د َل يص   ح ل   ه ال   وَلء، 

 .(2)والثان: أنه موقوٌف فإن أدى كتابته كان له، وإن عجز كان لسيده

املكات ب عب ده عل ى م ال ك ان عتق ه ابط اًل، وإن كات ب عب ده ك ان وقال أبو حنيفة ل و أعت ق 
، ف إن أدى املكات ب (3)جائزاً، فإن أدى عت ق ووَلؤه مل وىل املكات ب، وه ذا ق ول أيب يوس ف وحمم د

  .(5)مث أدى املكاتب الثان بعده كان وَلء الثان للمكاتب األول؛ ألنه عتق قبله (4)[فعتق]األول 

                              
  يف ج "فإن". (1)
يف املكاتب: إذا كاتب عبده على وجه (، وقال مالك 7/460(،وعند أمحد الوجهان، اإلنصاف)8/64يُنظر: األم ) (2)

 (.8/360النظر لنفسه فإن ذلك جائز وكذلك عتقه إايه على مال أيخذه منه من غري ماله. املدونة)

 (.4/24،25( يُنظر: املبسوط للشيبان)3)

 ليست يف ج.( 4)

 (.3/252(،اهلداية)4/24،25يُنظر: املبسوط للشيبان) (5)
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 باب

 (1)ن قرابات املوىل ومعرفة الكرب( )من يرث بالوالء م

قال أبو احلسني: َل يرث النساء ابلوَلء إَل من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو جر الوَلء من      
 .(3)ابن عم أبيها (2)[يرث]أعتقن، وَل ترث املرأة موال أبيها كما َل 

فإذا مات العبد املعتق فما فضل من ماله عن فرض ذوي السهام لعصبته من النسب، فإن      
ّل تكن له عصبة فرد  على ذوي السهام من ذوي رمحه يف قول من جعل ذا الرحم أحق من 

 .(5)/(4)املوىل، ومن جعل املوىل أحق جعل الفاضل ملوَله الذي أعتقه

بة موَله مث متوت العبد للذكور منهم دون اإلانث، فإن ّل فإن مات موَله قبله فألقرب عص     
يكن ملوَله عصبة فلموىل موَله، فإن ّل يكن فلعصبة موىل موَله مث ملوىل موىل موَله مث على هذا 

 .(6)القياس، فإذا انقرض مواليه وعصباهتم وموال املوال فلبيت مال املسلمني

وخلف بنتًا وموَله، فلبنته النصف، والباقي رد عليها  مثاله: رجل أعتق عبدًا مث مات العبد     
. ويف قول أيب بكر وزيد الباقي ملوَله، وعلى هذا القول تفرع (7)يف قول ابن مسعود ومن رأى الرد

(8)املسائل
 . 

 فإن مات املوىل وترك ابنني وبنتاً مث مات العبد املعتق فماله َلبين موَله دون ابنته.
                              

 ."من عصبته"يف ج  (1)

 عم أبيها."َلترث من"يف ج ( 2) 
 .(1/485)التلخيص  :نظريُ ( 3)

 .376ص التهذيب  ،(1/483) التلخيص :نظريُ  (4)

 .80هناية اللوحة ( 5)

 .(1/485)التلخيص  :نظريُ  (6)

  .376 ص التهذيب ،(1/483)التلخيص  :نظريُ  (7)

 .(1/483)التلخيص  :نظريُ  (8)
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ه وترك ابنًا مث مات كان ماله َلبن املوىل؛ ألنه أقرب عصبة املوىل، ولو  فإن مات أحد ابين موَل
كان املوىل هو امليت لكان ماله َلبنه دون ابن اَلبن، وهذا قول من جعل الوَلء للكرب، روي 

 (1)ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود وابن عمر وأسامة بن زيد وأيب مسعود البدري
والزهري واحلسن وابن سريين وقتادة والشعيب  (2)ال عطاء وطاوس وساّلوأيب بن كعب، وبه ق

 .(3)والشافعي وإبراهيم ومالك وأهل العراق وداود

، فجعل َلبن املوىل النصف، وَلبن اَلبن النصف، وهو (4)وجعل شريح الوَلء مورواثً للذكور     
عود حنوه، واألول عنه حق أبيهم من الوَلء ورثوه عنه، وعن مطرف عن الشعيب عن ابن مس

 .(5)أشهر

بن ابين عبدهللا  (8)وأيب بكر (7)موىل عائشة لطلحة (6)وعن ابن الزبري أنه قضى مبرياث ذكوان     

                              
 يف  علي استخلفه، الثانية العقبة شهد  جليلصحايب ي،البدر  مسعود أبو ، ياألنصار  ثعلبة بن عمرو بن عقبة هو (1)

 .ملدينةاب:  قيل و ، ابلكوفة بعدها قيل و ،ه  40 قبل  . وقد تُويفالكوفة على صفني ِإىل خمرجه
 (.4/240(، معرفة الصحابة)2/493سري أعالم النبالء)     

، ومن رواة  أحد الفقهاء السبعة املدن عبدهللا أبو :ويقال عمر أبو العدوي اخلطاب بن عمر بن عبدهللا بن ساّلهو  (2)
". وكانت وفاته أبيه عن ساّل عن الزهري سانيداأل أصح" :راهويه بن وإسحاق حنبل بن محدأ قال .احلديث املشهورين

 (.3/378(، هتذيب التهذيب)10/145ه . هتذيب الكمال)106سنة 
  .(2/104لعذب الفائض )(، ا9/219(، املغىن )1/485التلخيص )، 512الكايف ص :نظريُ وكذلك مذهب أمحد.  (3)

 (.1/485التلخيص ) :نظريُ  (4)

 (.1/485التلخيص ) :نظريُ  (5)

 ثقة،  القراء أفصح من كان،  التابعني من الوسطىالطبقة  من، املؤمنني أم عائشة موىل ، املدىن عمرو أبو ، ذكوان هو (6)
 (.3/190(، هتذيب التهذيب )1/244ومسلم. رجال صحيح البخاري)روى له البخاري 

،  التابعني من الوسطى الطبقة من املدىن التيمى القرشى الصديق بكر أيب بن الرمحن عبد بن هللا عبد بن طلحةهو  (7)
". جامع صدوق":   الذهيب ، وقال "مقبول":   حجر ابن . قال عنهماجه ابن و النسائي و القدر يف داود أبو له روى

 (.5/16(، هتذيب التهذيب)1/301التحصيل)
 .. وّل أقف على ترمجة خاصة لهاملدىن التيمى القرشى الصديق بكر أيب بن الرمحن عبد بن هللا عبدهو أبو بكر بن  (8)
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وأم حممد  (1)الرمحن بن أيب بكر، وكان عبد الرمحن أخا عائشة ألب وأم أمهما أم رومانعبد
 .(3) (2)أمساء بنت عميس

والقول األول أصح؛ ألن الوَلء كالنسب يورث به وَل يورث، وهو ابق  للمعتق أبداً َل يزول      
عنه، وإمنا يرث عصبة املوىل بوَلء املوىل؛ ألهنم يرثون عنه فقس الوَلء، ولو كان الوَلء مورواثً  

أخربان إمساعيل  كاملال لورثه منه الزوج والزوجة والبنت وَل يقول هبذا أحٌد بعلمه، يؤيد ذلك ما
، قال: أخربان عبد هللا بن أمحد بن حنبل، قال: حدثنا أيب، قال: حدثنا عثمان بن (4)بن علي

)املوىل أخ يف قال:  عمر، قال: حدثنا يونس عن الزهري عن سعيد بن املسيب أن رسول هللا 
 .(5)الدين ونعمة يرثه أوىل الناس بعتوه(

ثة بنني مث مات العبد كان ماله لبين اَلبنني ابلسوية لكل فإن مات اَلبن اآلخر وترك ثال     
واحد  ربع؛ ألن املوىل لو كان هو امليت لورثوه كذلك. ويف قول شريح لولد كل ابن النصف 

 .(6)نصيب أبيهم

فإن مات املوىل وترك ابنًا وابن ابن مث مات اَلبن وترك ثالثة بنني مث مات العبد فماله لبين 
ويف قول شريح: املال كله لثالثة بين اَلبن، وَل يرث ابن اَلبن الذي مات قبل  اَلبنني أرابعاً.

                              
 اهل روىجليلة،  صحابية ،  الرمحن عبد و عائشة أم ، الصديق بكر أىب زوجبنت سبيع بن دمهان ،  رومان أمهي  (1)

 (.3/36(، األعالم)35/361. هتذيب الكمال)، قيل: إهنا ُتوفيت يف عهد النيب  البخاري
 طالب أيب بن جعفر زوجها مع احلبشة أرض إىل هاجرت، ولاألُ  املهاجرات من، اخلثعمية عميس بنت أمساء هو هي (2)

، الصديق بكر أبو فتزوجها، مؤتة وقعة يف شهيداً  جعفر عنها قتل مث  ،  بكر أبو عنها تُويفمث  فتزوجها 
 (.1/306(، األعالم)2/282رضي هللا عنها. سري أعالم النبالء) ه  40 ت سنةتُوفي. وقد   طالب أيب بن علي

 (.9/32مصنف عبد الرزاق )( 3)

 يف اشتهر. اخللفاء ِبخبار عارفا كان  .بغداد أهل من. ثقة مؤرخ: اخلطيب حممد أبو إمساعيل، بن علي بن مساعيلإ هو (4)
 (.1/319(، األعالم)15/522ه . سري أعالم النبالء)350وقد مات سنة . العباسي ابهلل الراضي أايم

يف  يف السنن (، والدارمي10/304)21290يف كتاب العتق، ابب الوَلء للكرب برقم  يف السنن َلكربى، رواه البيهقي( 5)
 (. 2/467)3006ابب الوَلء برقم 

  (.1/486التلخيص ) :نظريُ  (6)
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 املوىل.

 فإن مات املوىل وترك أخاً ألب وأم وأخاً ألب مث مات العبد فماله ألخي املوىل ألبيه وأمه.

فإن مات األخ لألب واألم وترك ابناً مث مات العبد كان ماله لألخ لألب. ويف قول شريح: 
ن األخ لألب األم؛ ألنه ورث عن أبيه ما كان يرثه أبوه لو كان حياً، وعن كثري بن هو َلب

 أن احلسن رجع عنه. (3)عن احلسن مثله، وعن حيىي بن عتيق (2()1)[شنظري]

 فإن مات األخ لألب وترك ابناً مث مات العبد فماله َلبن األخ لألب واألم يف قول اجلميع.

إخوة مث مات أحدهم وخلف ابنًا مث مات آخر وخلف ابنني فإن مات املوىل وترك ثالثة 
ومات اآلخر وخلف عشرة بنني مث مات العبد كان ماله بني بين اإلخوة على ثالثة عشر سهماً 

 لكل واحد  سهم. ويف قول شريح لولد كل أخ الثلث نصيب أبيهم.

وترك ابنًا مث مات فإن مات املوىل وترك أخًا ألب وابن أخ ألب وأم مث مات األخ لألب 
 العبد كان ماله َلبن األخ لألب واألم. ويف قول شريح هو َلبن األخ لألب.

 

 فصل منه:

امرأة أعتقت عبداً وخلفت ابنًا وأخًا مث مات العبد فماله َلبن موَلته؛ ألنه أقرب عصبتها،      

                              
  غري واضحة يف أ واملثبت يف ج. (1)

وغريهم.  حسان ابن وهشام يزيد بن واابن زيد بن محاد عنه روىو  ،وعطاء احلسن عن روى .قرة أبو شنظري بن كثريهو   (2)
 (.8/374(، هتذيب التهذيب)7/53قال أمحد: "صاحل"، وقال أبو زرعة "لني". اجلرح والتعديل)

 واحلسن سريين بن حممد عن روى ، ثقة ، التابعني صغار عاصروا الذين من البصرى ، الطفاوى عتيق بن حيىي هو (3)
(، هتذيب 7/594. الثقات )النسائي و داود أبو و مسلم و تعليقا البخاري له روىوروى عنه مجاعة.  .وجماهد

  (.11/223التهذيب)
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ل: أخربان أيب، قال: أخربان بذلك إمساعيل بن علي، قال: أخربان عبد هللا بن أمحد بن حنبل، قا
أن  امرأة أعتقت  (2)الرقي، قال: أخربان خصيف عن زايد بن أيب مرمي (1)أخربان معمر بن سليمان

عبداً هلا مث توفيت وتركت ابنها وأخاها مث تويف موَلها من بعدها فأيت أخو املرأة وابنها رسول هللا 
  يف مرياثه، فقال رسول هللا :)فقال أخوها: اي رسول هللا لو جر  جريرة ، )مياثه البن املرأة

على من كانت، قال: )عليك(، قال: اي رسول هللا لو جر  جريرة كانت علي  ويكون مرياثه هلذا، 
 .(3)قال: )نعم(

بنت عبد املطلب، فقال علي: "أان  (4)وعن إبراهيم قال: اختصم علي والزبري يف موال صفية     
أحق هبم أان أرثهم وأعقل عنهم"، وقال الزبري: "هم موال أمي أان أرثهم"، فقضى عمر للزبري 

 . وروي أن علي اً رجع إىل قول عمر.(5)ابملرياث والعقل على علي  

 .(2)دون علي (1)بنت أيب طالب َلبنها جعدة بن هبرية (6)وقضى عمر يف موال أم هانئ

                              
 ، وخصيف خالد ىبأ بن مساعيلإ عن روى ، ،صاحل وقور ثقة، الرقى هللا عبد أبو ، النخعى سليمان بن معمر هو  (1)

.  ه  191وكانت وفاته سنة  .ماجه ابن و النسائي و الرتمذي له روىوقد  حنبل بن وامحد نفيل ابن عنه روىو 
 (. 8/372(، اجلرح والتعديل)9/192الثقات)

، وروى  مهران بن وميمون حولاأل عاصم عنه روىو  موسى ىبأ عن روى عفان بن عثمان موىل  مرمي ىبأ بن زايد هو (2)
 (.3/330(، هتذيب التهذيب)3/546له ابن ماجة. اجلرح والتعديل)

( . قال األلبان: وخصيف هوان عبد الرمحن اجلزري صدوق سئ 2/468)3009رواه الدارمي يف ابب الوَلء برقم ( 3)
 .1697احلفظ وخلط ِبخره كما يف التقريب. إرواء الغليل برقم 

 قبل أسلمت. وسلم عليه هللا صلى النيب عمة وهي ابسلة، شاعرة قرشية، سيدة: هاشم بن املطلب عبد بنت صفيةهي  (4)
ه . معرفة 20سنة  املدينة يف ماتت. جودة شعرها ويف. رقيقة مراث هلا. املدينة إىل وهاجرت اهلجرة،

 (.3/206(، األعالم)6/3250الصحابة)
 (.8/369(، املدونه )8/107)سنن البيهقي ( 5)

 طالب أيب بن علي املؤمنني أمري أخت: هانئ ِبم املشهورة القرشية، اهلامشية املطلب عبد بن طالب أيب بنت فاختةهي  (6)
، النيب عم وبنت  اإلسالم ففرق جنران، إىل زوجها وهرب مبكة، الفتح عام أسلمت. امسها يف املؤرخون اختلف 

 (.5/126(، األعالم)2/311سري أعالم النبالء) .  علي أخيها بعد وماتت. أمياً  فعاشت بينهما،
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فإن مات ابن املرأة وترك عصبته مث مات العبد وترك أخا موَلته وعصبة ابنها كان ماله 
 ألخي موَلته؛ ألن املرأة لو كانت هي امليتة لورثها أخوها.

الوَلء  (3)[جيعل]فإذا انقرض عصبتها كان بيت املال أحق من عصبة ابنها يف قول من 
 للكرب.

وقبيصة بن ذؤيب  (5)وبه قال أابن بن عثمان (4)[علي]وعن خالس والشعيب وإبراهيم عن 
 وعطاء وطاوس والزهري وقتادة ومالك والشافعي وأهل العراق.

عن  (7)اَلبن. قال: وحدثين خالد بن اخلليل (6)وعن قتادة عن خالس عن علي هو لعصبة/
 ابن عباس حنوه.

أخربان أبو داود، قال:  ، أخربان بذلك حممد بن بكر، قال:(8)[ابنتها]وعن عمر أنه جعله لعصبة 

                                                                                       
 ّل :معني بن حيىي وقالرضي هللا عنها،  طالب أيب بنت هانئ أم  علي أخت بنا املخزومي هبرية بن جعدة هو (1)

(، هتذيب 2/314. وقد وَله على خراسان. سري أعالم النبالء) علي خاله عن روى وقد .شيئا  النيب من يسمع
 (. 2/70التهذيب)

 (.2/251فتاوى السبكي)( 2)

 يف ج "جعل".( 3)

 غري واضحة يف أ واملثبت يف ج.( 4)

 شارك. عثمان اخلليفة ابن وهو. النبوية سري أعالم النبالءة يف كتب  من أول: القرشي األموي عفان بن عثمان بن أابن (5)
 املدينة فقهاء ومن الثقات، احلديث رواة من وكان 83 إىل 76 سنةمن  املدينة إمارة ول. عائشة مع اجلمل وقعة يف

 (.1/27(، األعالم)4/351ه . سري أعالم النبالء)105مات سنة  .الفتوى أهل
  .81هناية اللوحة رقم  (6)

 ّل أقف على ترمجة له.(7)
  يف ج ابنها. (8)
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عن عمرو بن  (2)قال: أخربان عبد الوارث عن حسني املعلم (1)أخربان عبد هللا بن عمر وأبو معمر
تزوج امرأة فولدت له ثالثة غلمة فماتت أمهم  (3)شعيب عن أبيه عن جده أن  زايد بن حذيفة

خرجهم إىل الشام فماتوا فورثوها رابعها ووَلء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأ
فقدم عمرو بن العاص ومات موىل هلا وترك ماًَل فخاصمه إخوهتا إىل عمر، فقال عمر: قال 

، قال: فكتب له كتااًب فيه شهادة )ما أحرم الولد للوالد فهو لعصبته من كان(: رسول هللا 
صموا إليه فقضى عبد الرمحن بن عوف وزيد بن اثبت ورجٌل آخر، فلما استخلف عبد امللك اخت

 .(4)لنا بكتاب عمر فنحن فيه إىل الساعة

وأخربان إمساعيل بن علي، قال: حدثنا عبد هللا بن أمحد، قال: أخربان أيب، قال: أخربان حيىي 
املعلم مبعناه. قال محيد: الناس يغلطون عمرو بن شعيب يف هذا  (5)[حسني]بن سعيد، عن 

 احلديث.

 .(6)يب حنوه، وعن احلسن القوَلن معاً وهبذا قال شريح، وعن ابن املس

 فصل منه:

فإن ترك ابن موَله وأاب موَله فاملال لالبن يف قول زيد وابن املسيب وقتادة واحلكم ومحاد      

                              
وِمن  عمرو بن ومالزم سعيد بن الوارث عبد عن روى، البصري املنقرى معمر أبو احلجاج ايب بن عمرو بن هللا عبدهو  (1)

 ."العلم هلأ عند قدر له وكان ،حيفظ يكن ّل أنه غري احلديث قوى متقن صدوقوقيل عنه: " .زرعة بوأ عنه روى
 (.5/119اجلرح والتعديل)

 وعبد املبارك ابن عنه روىوغريهم، و  وعطاء شعيب بن وعمرو بريدة بن هللا عبد عن روى ،املعلم ذكوان بن احلسني هو (2)
  (.3/52اجلرح والتعديل) .ي"بصر  وهو ثقة املعلم حسني": معني بن حيىي قال .سعيد بن وحيىي الوارث

 ّل أقف على ترمجة له. (3)
(، وابن ماجة يف كتاب الفرائض، ابب مرياث 3/127)2917رواه أبو داود يف كتاب الفرائض ، ابب يف الوَلء برقم  (4)

 (.5/482(. وقد صححه ابن عبد الرب وابن القطان. يُنظر: بيان الوهم واإليهام )2/912)2732الوَلء برقم 

  يف أ "حسن"، واملثبت يف ج. (5)

 (.5/482وابن عبدالرب. انظر:بيان الوهم واإليهام) واحلديث صححه ابن القطان (6)
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 .(1)وسفيان وعامة الفقهاء وداود، وَل يرث األب؛ ألنه ذو سهم  

 .(2)السدس، والباقي لالبنوقال شريح واألوزاعي والنخعي وأبو يوسف وأمحد وإسحاق: لألب 

 .(3)فإن ترك جد موَله وابن موَله: اجلواب كذلك    

 فإن ترك أاب موَله وأخا موَله: فهو لألب.    

فإن ترك جد موَله وأخا موَله: فاملال للجد يف قول من جعله أابً، ويف قول األوزاعي وعطاء     
ما، وجعل الشافعي ومالك املال لألخ، والثوري وأيب يوسف وحممد وأحد قول الشافعي هو بينه

 .(4)وعن زيد حنوه

فإن ترك ابن أخي موَله وجد موَله: فهو للجد يف قوهلم أمجعني، إَل مالكاً فإنه جعله َلبن      
 .(5)األخ وإن سفل، وقاله الشافعي أيضاً 

فإن ترك جد موَله وعشرة إخوة موَله: قال ابن سريج حيتمل قول من يقاسم ابجلد أن 
يكون املال بني اجلد واإلخوة على أحد عشر سهمًا ابلسوية وإن كثروا وأن َل يعاد به اجلد 

 لإلخوة لألب مع اإلخوة لألب واألم كما يعادوا به يف النسب.

 جد موىل وعم موىل: هو للجد.

                              
 (.1/486يُنظر: التلخيص)( 1)

 (.1/486يُنظر: التلخيص) (2)

 (.1/486يُنظر: التلخيص) (3)

  (.1/486يُنظر: التلخيص) (4)

 (.9/249(، املغين )8/76يُنظر: البحر الرائق) (5)
وقال ابن قدامة عن رأي مالك والشافعي: "وليس هذا بصواب فإن ابن األخ حمجوب عن املرياث ابجلد فكيف يقدم      

 عليه وألن اجلد أوىل ابملعتق من ابن األخ فريث موَله".
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أيب املوىل يف قول الثوري واألوزاعي وأهل العراق، وقال  (1)[للجد]جد أيب موىل وعم موىل: املال 
الشافعي: هو للعم وبنيه وإن سفلوا دون جد األب، وهو قياس قول مالك، قال الشافعي: ومن 

 .(2)جعل اجلد واألخ سواء فجد األب والعم سواء وجعله أوىل من بين العم

َلبن  (3)[مث]ألم مث لألخ لألب فإن ترك ثالثة إخوة موَله متفرقني: فهو لألخ من األب وا
واألم على ما شرحناه يف ابب العصبات، وَل يرث األخ لألم ابلوَلء؛ ألنه ذو (4)[لألب ]األخ

.  سهم 

 ترك ابن عم موَله وموىل موَله: فهو َلبن العم. (5)[فإن]

 وإن ترك بنت موَله وموىل موَله: فهو ملوىل املوىل.

موىل موَله: فهو ألخي موىل املوىل، ومن بعد من عصباته، فإن ترك أخًا موىل موَله وموىل 
 فإذا ّل يبق من عصبات املوىل أحد كان ملوىل موىل املوىل، مث على هذا القياس.

فإن ترك ابين عم موَله أحدمها أخو املوىل من أمه: املال بينهما نصفني يف قول علي وزيد ومالك 
العم الذي هو أخ ألم، وقاله الشافعي، وخر ج وأهل العراق، ويف قول ابن مسعود: هو َلبن 

. وقد شرحنا أقاويله يف الكتاب املفرد لشرح (6)بعض أصحابه يف ابب املرياث ابلنسب مثله
 مذهبه.

 باب

 )جــر الـوالء(
                              

 يف ج "جلد".( 1)

 (.1/486يُنظر: التلخيص ) (2)

 غري واضحة يف أ، واملثبت كما يف ج.( 3)

 ملثبت كما يف ج.ليست يف أ ،وا( 4)

 يف ج "فإذا".( 5)

 (.1/486يُنظر: التلخيص ) (6)
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قال أبو احلسني: تفسري جر الوَلء: رجل أعتق أمة فتزوجت بعبد  فأولدها ولداً، فإن وَلء الولد 
ه ويرثه ويزوجه إن كان بنتًا وجير الولد إليه وَلء أوَلده ومن يعتقهم من ملوىل أمه يعقل عن

؛ ألن األب ملا  كان ِملوكًا ّل يصح أن يكون واراثً وَل ولياً يف نكاح وصار كولد املالعنة (1)رقيقه
وولد الزان ملا انقطع نسبه عن أبيه ثبت الوَلء عليه ملوىل أمه، فإذا أعتق األب صار الوَلء إىل 
موال األب؛ ألن  اَلنتساب إمنا يكون إىل األب وإىل من ينتسب األب إليه من مواليه، فإذا كان 
األب ِملوكًا أو كان الولد من مالعنة كان مبنزلة ضرورة فجعل موال األم فيها موال الولد ملا 

فإذا زالت  حلقته من نعمتهم على أمه ابلعتق الذي ألجله صار الولد حرًا ولوَله لكان ِملوكاً،
الضرورة بعتق األب أو إقراره بولد املالعنة عاد انتسابه إىل أبيه، وجر األب وَلءه إىل مواليه، فإذا 
انقرض موال األب خل فهم املسلمون وّل يعد الوَلء إىل موال األم بعد أن انتقل عنهم، فهذا 

(2)معىن جر الوَلء
 . 

مسعود وابن عباس، وبه قال احلسن وابن سريين روي ذلك عن عمر وعلي والزبري وزيد وابن     
 .(3)والنخعي والشافعي ومالك وأهل العراق

(4)وقالت طائفة: َل ينتقل الوَلء عن موال األم وَل جيره األب إىل مواليه    
، وإن انقرض موال  
ومالك بن أوس  (5)األم خلفه املسلمون وّل ينتقل إىل موال األب، روي ذلك عن رافع بن خديج

                              
 .390(، التهذيب ص 1/494يُنظر: التلخيص ) (1)

 (.9/215، املغين )390يُنظر: التهذيب ص  (2)

(، الكايف 9/40(، مصنف عبد الرزاق )10/306، السنن للبيهقي )390(، التهذيب ص 1/494يُنظر: التلخيص) (3)
 (.16/46، تكملة اجملموع )512

 (.1/494يُنظر: التلخيص) (4)

وقد . واخلندق أحداً  وشهد ابملدينة، قومه عريف كان.  صحايب: احلارثي وسياأل نصارياأل رافع بن خديج بن رافع هو (5)
 (.3/12(، األعالم)2/1044معرفة الصحابة) .حديثاً  78 لهو . ه  73 املدينة يف ُتويف
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وداود، وعن األسود عن  (2)، وبه قال الزهري وجماهد وعكرمة وميمون بن مهران(1)بن احلداثن
(3)عمر حنوه

. 

 .(4)وروي عن عطاء وابن املسيب وعمر بن عبد العزيز القوَلن معاً     

يهم وعن الشعيب قال: كان شريح يقضي فيها بقضاء زيد أن الوَلء ألهل أمهم َل يتحول إىل أب
. (6)/(5)حىت أخربه مسروق أن ابن مسعود قال: إذا عتق أبوهم جر وَلءهم فأخذ به شريح

 وليست هذه الرواية مبعروفة عن زيد.

وروي عن عثمان أنه ّل جير الوَلء، واملشهور عنه أنه قضى جبر الوَلء للزبري على رافع بن     
 .(8)ملا اختصموا إليه (7)خديج وعلى ابن خارجة

عكرمة عن ابن عباس أنه قال جبر األب وَلء ولده ما دام األب حياً فإذا مات األب  وروي عن

                              
  من وعدوه اجلمهور ذهب وإليه صحبة له ليست معني بن حيىي وقال،  اجلاهلية أدرك احلداثن بن أوس بن مالكهو  (1)

، وكانت وفاته  أعلم وهللا أدركه إنه وقيل أيضا  بكر أيب عن وكذلك مرسل  النيب عن وحديثه التابعني كبار
 (.5/258(، األعالم)1/271ه . جامع التحصيل)91ابملدينة سنة 

 استوطن مث. فيها فنشأ وأعتقته،. ابلكوفة َلمرأة موىل كان.  القضاة من فقيه: أيوب أبو الرقى،هو ميمون بن مهران  (2)
. وقد مات سنة العبادة كثري  احلديث، يف ثقة وكان. وقضائها خراجها على العزيز عبد بن عمر واستعمله ، الرقة

 (.7/342(، األعالم)5/71السري) ه .117
 .391(، التهذيب ص 1/494يُنظر: التلخيص ) (3)

 .391(، التهذيب ص  1/494يُنظر: التلخيص ) (4)

 (.9/40مصنف عبد الرزاق )( 5)

 .82هناية اللوحة رقم  (6)

،  النيب عن روىصحايب جليل  .اخلزرج بن احلارث بين من نصاري،األ مالك بن زهري أيب بن خارجة بن زيدهو  (7)
(، هتذيب 3/1178. معرفة الصحابة) عثمان خالفة يف وفاته وكانت طلحة، بن موسى عنه روىو 

 (.10/60الكمال)
  (.9/42مصنف عبد الرزاق ) (8)
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 .(1)عاد الوَلء إىل موال األم

واختلف يف اجلد إذا أعتق واألب ِملوك، وقال شريح والشعيب ومالك جير اجلد وَلءهم إىل     
(2)موَله

(4) (3)[فإذا أعتق األب جره إىل موَله]،  
 . 

(5)وحيتمله قياس قول الشافعي قال ابن سريج:
  . 

(6)وقال زفر واللؤلؤي: َل جير اجلد ما دام األب حياً فإذا مات األب ِملوكاً جر اجلد وَلءهم    
 

(7)، وهو قياس قول الشافعي
 ، كما َل يكون الولد مسلماً إبسالم اجلد إذا كان األب حياً. 

 .(8)احلسن بن صاحل حنو قول شريحوحكي عن ابن أيب ليلى واألوزاعي وابن املبارك و    

وقال أبو حنيفة وأصحابه: َل جير اجلد الوَلء فإن علقت بولد  بعد عتق األب كان وَلؤه     
 .(9)ملوىل األب يف قول اجلميع

فإن أعتق رجٌل عبدًا فتزوج ِبمة فما ولدته وهي ِملوكة ِماليك لسيدها، فإن أعتقت وهي     
ا ملن أعتقهما؛ ألهنما ِملوكان بوشرا ابلعتق، وَل جير األب وَلء حامل عتق محلها وكان وَلؤمه

، إَل ما روي عن احلسن يف رجل  أعتق عبداً وأعتق آخر أابه، قال: وَلء (10)محلها يف قول اجلميع

                              
 .391(، التهذيب ص 6/282يُنظر: املنتقى ) (1)

  .512، الكايف ص 392(، التهذيب ص 1/494يُنظر: التلخيص ) (2)

 ليست يف ج.( 3)
 .512، الكايف ص 392(، التهذيب ص 1/494يُنظر: التلخيص ) (4)

  .392يُنظر: التهذيب ص  (5)

 .392يُنظر: التهذيب ص  (6)

 .392(، التهذيب ص 1/494يُنظر: التلخيص ) (7)

 .392يب ص (، التهذ1/494يُنظر: التلخيص ) (8)

  ،.392(، التهذيب ص1/494ومثله مذهب أمحد. يُنظر: التلخيص ) (9)

 (. 1/494يُنظر: التلخيص) (10)
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(1)اَلبن ملن أعتق أابه
)الوالء ملن ، وخالفه يف ذلك عامة الفقهاء؛ لقوله عليه الصالة والسالم:  

 .(2)أعتق(

فال يزول عن معتقه ما جعل له وإمنا ينتقل وَلء الولد الذي خيلف حرًا وّل يباشر بعتق وما     
ولدته املدبرة وأم الولد من غري سيدها حكمهم حكم أمهم يعتقون مبوت السيد ووَلؤهم ملوىل 

م ، وللشافعي قول آخر يف ولد املدبر أهن(3)أمهم َل جيره األب يف قول الشافعي وأهل العراق
 .(4)ِماليك َل يعتقون مبوت السيد

ولو تزوج حر جمهول النسب جبارية معتقة فأولدها ولداً كان وَلء الولد ملوىل أمه يف قول أيب     
(5)حنيفة وحممد

 .(6)وقاله الشافعي أيضا 

فإن واىل الزوج رجاًل ّل جير وَلء ولده عن موىل عتاقه إىل موىل موَله يف قول أيب حنيفة     
، وقال أبو يوسف: َل يثبت الوَلء ملوىل األم على ولد  حر  (7)، واملواَلة عند الشافعي ابطلةٌ وحممد

 .(8)حبال  ُجِهل نسبه أو ُعِرف، قال ابن سريج هو قياس قول مالك والشافعي

 .(9)قال أبو احلسني: وقد نص الشافعي على خالفه    

دًا ّل يثبت على ولده وَلء ملوىل أمه يف ولو تزوج معروف النسب موَله لرجل  فولدت له ول    

                              
 (.6/293مصنف بن أيب شيبه )( 1)

 سبق خترجيه.( 2)

 (.3/59(، الروض املربع )1/494يُنظر: التلخيص ) (3)

 . (4/335،إعانة الطالبني )492يُنظر: التلخيص  (4)

 .392أيضا. التهذيب ص  ومذهب أمحد( 5)

 (.1/493يُنظر: التلخيص ) (6)

  (.1/490يُنظر: التلخيص  ) (7)

 (.1/490يُنظر: التلخيص ) (8)

 (1/495قال اخلربي: "وقد قال ابن اللبان وقد نص الشافعي على خالفه" . التلخيص ) (9)
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 .(1)قول اجلميع

ولو تزوج حر جمهول النسب حبرة عربية َل وَلء عليها فأولدها ولدًا مث واىل الزوج رجاًل كان     
عصبة األم َل يعطون عن ولدها ومواليها  (2)[ألن]وَلؤه ووَلء ولده ملن واَله يف قول أهل العراق 

(3)يعطون عن ولدها فلذلك ّل جيره عن مواليها أبو حنيفة
 . 

 مسائل من ه ا الباب:

ولو أن امرأة أعتقت أابها مث أعتق األب عبدًا مث مات األب كان َلبنته النصف ابلنسب، 
 والباقي ابلوَلء.

ة موَله ترثه بوَلئها على األب َل بِنسبها فإن مات العبد بعده كان ماله للمرأة؛ ألهنا موَل
 منه.

 ولو ترك األب بنتاً أخرى كان هلما ثلثا ماله ابلنسب، والباقي ملعتقته.

فإن مات العبد بعده كان ماله ملعتقة األب بوَلئها على األب، وَل ترث أختها؛ ألهنا بنت 
 .(4)[موىل]

ات العبد كان ماله َلبن موَله؛ ألنه فإن مات األب وترك ابنًا والبنت اليت أعتقته مث م
 عصبة موَله، والبنت هي موَلة موَله، وعصبة املوىل وإن بعدوا أوىل من موىل املوىل.

ّ  األخ املعَتق اشرتى عبدًا فأعتقه مث مات األخ  أخ وأخت أعتقا أخًا هلما نصفني مث إن 
ريث بنسبه من املوىل َل بوَلئه املعَتق مث مات العبد: يكون مال العبد لألخ؛ ألنه عصبة موَله ف

 عليه، وَل ترث األخت؛ ألهنا موَلة موَله، وَل ترث بِنسبها.

                              
 .392يُنظر: التهذيب ص  (1)

 غري واضحة يف أ، واملثبت كما يف ج.( 2)

 .392،397( ، التهذيب ص 10/43(، )8/88يُنظر: املبسوط ) (3)

 يف ج "موَلها".( 4)
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فإن مات األخ املشرتي وخلف بنتًا مث مات العبد: كان نصف مال العبد لألخت؛ ألهنا 
 موَلة نصف موَله، والباقي لبيت املال، وَل ترث بنت األخ.

بداً فأعتقه مث مات العبد األول: يكون ماله بني زوج وأخت أعتقا عبداً نصفني مث اشرتى ع
 األخ واألخت نصفني.

 فإن مات العبد الثان كان ماله أيضاً بينهما نصفني.

فإن ماتت األخت وخلفت ابنًا مث مات العبد األول: كان نصف ماله لألخ ونصفه َلبن 
 األخت.

بوَلئه على نصفه ولو خلفت األخت ابنه مث مات العبد األول كان ماله لألخ نصفه 
 ونصفه بِنسبه من موىل نصفه اآلخر.

فإن مات األخ وخلف بنتًا وماتت األخت وخلفت ابنًا مث مات العبد: كان نصف ماله 
 َلبن األخت، ونصفه لبيت املال.

 فصل آخر على قول من جر الوالء:

عبٌد تزوج حبرة معتقة فأولدها ولداً: وَلء الولد ملوىل أمه، فإن أعتق الولد أابه كان له وَلؤه     
وَل جير األب إىل ولده وَلء نفسه؛ ألن املوىل َل يكون موىل لنفسه؛ ألنه َل يعقل عنها وَل يرثها 

 .(1)وَل يزوجها قاله الشافعي، وهو قول أهل املدينة والعراق

امللك عن مالك أنه قال جبر الوَلء عن موىل األم فيصري الولد كحر َل وَلء عليه  وحكى عبد    
 .(2)يرثه املسلمون ويعقلون عنه. قال ابن سريج: وحيتمله قول الشافعي

                              
 .393،392(، التهذيب ص 1/495يُنظر: التلخيص ) (1)

 (.1/495يُنظر: التلخيص ) (2)
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(1)قال أبو احلسني: وقد نص الشافعي على خالفه    
 ، وعلى القول األول تفرع املسائل. 

أاب سيده فأعتقه كان له وَلؤه وجير إليه وَلء ولده فيصري فإن أعتق الولد عبداً فاشرتى العبد 
موىل للعبد من فوق؛ ألنه أعتقه والعبد موىل للولد من فوق؛ ألنه أعتق أابه، فيصري كل واحد  

 موىل لصاحبه من فوق ومن أسفل يرثهإذا مات.

 فإن مات الولد واألب مث مات العبد كان ماله ملوىل أم موَله.

أختها وَل  (2)نتني فأعتقت إحدامها أابها كان هلا وَلؤه وجتر إليها وَلء/فإن ولدت منه اب
 جتر إليها وَلء نفسها.

 فإن مات األب: فالبنته الثلثان ابلنسب، والباقي ملعتقه.

ألختها النصف ابلنسب، وهلا الباقي؛ ألهنا موَلة  (3)[كان]فإن ماتت اليت ّل تشرت األب: 
 أبيها.

النصف ابلنسب، والباقي ملوىل  (4)[ألختها]ماتت املعتقة: كان ولو ّل متت تلك ولكن 
 أمها.

: فالوَلء بينهما نصفني، وجتر كل واحدة نصف وَلء أختها، (5)فإن أعتقتا أابمها نصفني     
فيصري للكربى نصف وَلء األب ونصف وَلء الصغرى، وللصغرى نصف وَلئه ونصف وَلء 

 ملوىل أمها.الكربى، ويبقى نصف وَلء كل واحدة  

 فإن مات األب: كان هلما الثلثان ابلنسب، والباقي ابلوَلء.
                              

 (.1/495يُنظر: التلخيص ) (1)

 .83هناية اللوحة رقم ( 2)

 يف ج "فإن".( 3)

 يف ج "ألخيها".( 4)

 (.1/496يُنظر: التلخيص ) (5)
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فإن ماتت إحدامها فألختها النصف ابلنسب، وهلا نصف جبر الوَلء، وملوىل أمها النصف      
 اآلخر وهو الربع.

ة يف خمتصره عن الشافعي أنه جعل لالبنة الباقية سبع (2)يف كتابه والربيع (1)وحكى البويطي     
؛ ألن الشافعي ّل يذكره يف  (4)، وأظنه غلطًا من الكاتب(3)أمثان مال أختها، وملوىل أمها الثمن

 كتاب الوَلء، وقد بينا وجه الغلط يف ذلك يف الكتاب املفرد بشرح مذهبه.

فإن ماتت إحدى اَلبنتني مث مات األب بعدها: كان للبنت الباقية نصف مال األب 
ألهنا موَلة نصفه، وملوال البنت امليتة النصف اآلخر وهو نصف  ابلنسب، وهلا نصف الباقي؛

مبا جره األب إليها،  (5)[وَلء أختها]الربع، فيكون ذلك وهو الثمن للباقية؛ ألن هلا نصف 
والثمن الباقي ملوىل أم اَلبنة امليتة، فيحصل للبنت الباقية سبعة أمثان مال أبيها، النصف 

هتا عتق نصف األب ونصف الباقي بعد ذلك وهو الثمن مبا جر ابلنسب، ونصف الباقي مبباشر 
 األب إليها من نصف وَلء أختها.

وقال حممد بن احلسن واحلسن بن زايد يكون للبنت ثالثة أرابع مال أبيها وملوىل أم البنت 
امليتة الربع وهو غلٌط؛ ألهنم جعلوا للبنت نصف مال أبيها ابلنسب ونصف الباقي بعتقها نصفه 

يورثوها ِما يستحق بوَلء البنت امليتة شيئاً، ومعلوٌم أن نصف وَلء كل بنت ألختها ونصفه  وّل

                              
 الدرس يف مقامه قام ،الشافعى صاحب)  الفقيه املصرى البويطى يعقوب أبو ، موَلهم القرشى حيىي بن يوسف هو (1)

 بن يوسف من مبجلسي أحق أحد ليس: الشافعي قال ،السنة على امتحن ، زاهد متعبد إمام ثقة  ،وفاته بعد واَلفتاء
 (.8/257(، األعالم)11/376ببغداد. هتذيب التهذيب) 232،تُويف سنةمنه أعلم يباأصح من أحد وليس حيىي،

  راوى و ، الشافعى صاحب ، املؤذن املصرى حممد أبو ، موَلهم املرادى كامل  بن اجلبار عبد بن سليمان بن الربيعهو  (2)
(، 9/87هتذيب الكمال) .ه  270  وتُويف يف سنة ه  174  اً، ولد سنةحافظ فقيه،  ثقة كان  عنه األمهات كتب

 (.12/587السري)
  .(1/496)التلخيص يُنظر:  (3)

 (.1/496)  ".وهذا فاسد" :قال صاحب التلخيص بعد سرد املسألة (4)

 يف ج "وألختها".( 5)
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ملوىل أمها، فمن جعل مجيع ما تستحق بوَلء البنت امليتة ملوىل أمها لزمه أن جيعل مجيع ما 
ها تستحق بوَلء البنت امليتة ملوال أبيها كما قال من ّل جير الوَلء، وإمنا لألخت من مال أخت

 ثالثة أرابعه إذا ماتت بعد األب ومن مال أبيها سبعة أمثانه إذا ماتت بعد األخت.

فإن ماتت اَلبنة األخرى بعد األب كان ماهلا ملواليها، ومعلوٌم أن  نصف وَلئها ألختها 
الكربى ونصفه ملوىل أمها، فاجعل نصف ماهلا ملوىل أمها ونصفه ملوال أختها الكربى وموال 

امليتة الصغرى وموال أمها، فاجعل نصف ذلك وهو الربع ملوىل أم الكربى والربع أختها هم 
الباقي يرجع إىل امليتة نفسها؛ ألن هلا نصف وَلء أختها فهذا الربع قد خرج من مال الصغرى 
إىل موال أختها الكربى مث عاد إىل الصغرى إذ كانت موَلة لنصف أختها، فاجعل ذلك لبيت 

مستحق له ابلوَلء؛ إذ كان قد خرج منها وعاد إليها، ويسمى هذا السهم الدائر املال؛ ألنه َل 
 فيحصل ملوىل أم امليتة النصف، وملوىل أم أختها الكربى الربع، ولبيت املال الربع.

وذهبت طائفة إىل أن السهم الدائر يكون ملوىل أم امليتة، وقال آخرون: يرد على سهام 
 املواىل.

مث مات األب بعدمها: قسم ماله على مثانية أسهم النصف من ذلك فإن ماتت اَلبنتان 
أربعة أسهم ملوال بنته الصغرى يقسم على ما ذكران من قسمة صلب مال الصغرى يف املسألة 
قبلها، فيجعل سهمني من ذلك ملوىل أم الصغرى، وسهمًا ملوىل أم الكربى، وسهمًا لبيت املال 

نصف اآلخر من مال األب وهو أربعة أسهم على موال وهو السهم الدائر، وكذلك يقسم ال
الكربى، فيجعل سهمني منهما ملوىل أم الكربى، وسهمًا ملوىل أم الصغرى، وسهمًا لبيت املال 

 وهو السهم الدائر، فيحصل ملوىل أم كل بنت ثالثة أمثان مال األب، ولبيت املال الربع.

سهام املوال جعل املال بني موال أم اَلبنتني  ومن جعل السهم الدائر ملوىل األم  أو رد  على
 نصفني.

ولو أن ثالث بنات أعتقن أابهن أثالاًث كان لكل واحدة ثلث وَلئه وجير إليها ثلث وَلء 
 أختيها، ويبقى ثلث وَلء كل واحدة ملوىل أمها.
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 فإن مات األب كان هلن الثلثان ابلنسب والباقي ابلوَلء.

د األب قسم ماهلا على تسعة أسهم، ألختيها الثلثان ابلنسب فإن ماتت اَلبنة الكربى بع
الباقي سهمان، وملوىل أمها  (1)[ثلثا]ستة أسهم والباقي ملواليها وهم أختاها وموىل أمها فألختيها 

 سهم وهو التسع.

فإن ماتت البنت الوسطى أيضاً وبقيت الصغرى قسم ماهلا على مثانية عشر سهماً، ألختها 
ابلنسب تسعة أسهم، والباقي ملواليها وهم أختاها وموىل أمها، فألختها الباقية الصغرى النصف 

ثلث ذلك ثالثة أسهم، وما كان ألختها الكربى وهو ثالثة أسهم يكون ملواليها وهم أختاها 
ويرجع إىل الوسطى وهي امليتة نفسها سهم؛  (2)[أمها]وموىل أمها، فألختها الباقية سهم وملوىل 

ألن هلا ثلث وَلء الكربى فهذا السهم قد خرج من مال الوسطى إىل الكربى، وعاد من الكربى 
إىل الوسطى وهو السهم الدائر، فصار َل مستحق له ابلوَلء؛ ألنه قد خرج من كل واحدة إىل 

فذلك لبيت املال كمال من انقرض صاحبتها وكل واحدة َل جتر وَلء صاحبتها إىل صاحبتها 
مواليه، فيجتمع للبنت الباقية ثالثة عشر، وملوىل أم امليتة وهي الوسطى ثالثة أسهم، وملوىل أم 

 امليتة الكربى سهم، ولبيت املال سهم.

 ومن جعل السهم الدائر ملوال األم جعله ملوىل أم امليتة، فيجتمع هلا أربعة أسهم.

دًا على سهام املوال جعلها من اثين عشر سهماً، للبنت الباقية ومن جعل السهم الدائر ر 
وهو سهمان، وملوال أم امليتة  (3)النصف ستة أسهم ابلنسب وهلا ثلث الباقي بوَلئها على امليتة/

سهمان، وملوال الكربى سهمان جيعله بني موىل أم الكربى والبنت احلية، فيحصل للبنت الباقية 
 أم امليتة سهمان، وملوال أم الكربى سهم.تسعة أسهم، وملوال 

فإن ماتت البنت الكربى مث مات األب: قسم ماله على سبعة وعشرين سهماً، َلبنتيه 
                              

 يف ج "ثلث".( 1)

 يف ج "أمها سهمان".( 2)

 .84هناية اللوحة رقم ( 3)
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الثلثان ابلنسب مثانية عشر سهماً، وهلما ثلثا الباقي ستة أسهم بعتقهما ثلثية، وملوىل اَلبنة 
ثلثا ذلك سهمان، وملوىل أمها سهم،  (1)[فألختيها]الكربى ثالثة أسهم وهم أختاها وموىل أمها، 

 فحصل لالبنتني ستة وعشرون سهماً، وملوىل أم الكربى سهم.

 فإن ماتت اَلبنتان قبل األب مث بقيت البنت الصغرى: كان ماهلما ألبيها.

فإن مات األب بعدمها قسم ماله على أربعة ومخسني سهمًا َلبنته الباقية سبعة وعشرون 
ثلث الباقي تسعة أسهم بعتقها ثلث األب، وملوال كل بنت من البنتني سهمًا ابلنسب، وهلا 

ثلث وَلئه، فلما كانت هي ميتة خلفها مواليها، فيبدأ بقسمة  (2)[واحد]تسعة أسهم؛ ألن لكل 
التسعة اليت ملوال الكربى وهم أختاها وموال أمها، فيجعل ثلث ذلك ثالثة أسهم ألختها الباقية 

ة أسهم، ولبنته الوسطى ثالثة أسهم يكون ذلك ملواليها وهم أختاها وموال وملوال أمها ثالث
أمها، فلموىل أمها سهم، وللبنت الباقية سهم، وللميتة الكربى سهم، فهذا السهم قد خرج من 
الكربى إىل الوسطى وعاد من الوسطى إىل الكربى وهو السهم الدائر يكون لبيت املال، فيجتمع 

لتسعة اليت ملوال الكربى أربعة أسهم، وملوال أم الكربى ثالثة أسهم، وملوال أم للبنت الباقية من ا
الوسطى سهم، ولبيت املال سهم، مث يقسم التسعة اليت ملوال الوسطى كما قسمت التسعة اليت 
ملوال الكربى، فيجعل للبنت الباقية منها أربعة أسهم، وملوال أم الوسطى ثالثة أسهم، وملوال أم 

لكربى سهم، ولبيت املال سهم، فيجتمع لالبنة من مال األب أربعة وأربعون سهماً، وملوال أم  ا
كل بنت من امليتتني أربعة أسهم، ولبيت املال سهمان، فاختصر املسألة من نصفها؛ ألن لسهام 
  اجلماعة نصفاً صحيحاً فاجعلها من سبعة وعشرين سهماً للبنت اثنان وعشرون سهماً، وملوىل أم

 كل بنت سهمان، ولبيت املال سهم.

ومن جعل السهم الدائر ملوىل األم جعل ملوىل أم كل بنت مخسة أسهم من أربعة ومخسني 
 سهماً.

                              
 يف ج "فألختيها".( 1)

 يف ج "واحدة".( 2)
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ومن جعله رداً على املوىل أسقط السهم الدائر من التسعة اليت استحقها موىل كل بنت من 
موال البنت الكربى فتعطي امليتتني فيبقى مثانية أسهم فيجعل ذلك سدس املال وتقسمه على 

البنت الباقية من ذلك أربعة أسهم وموال أم الكربى ثالثة أسهم، وملوىل أم الوسطى سهماً، 
وكذلك يقسم السدس الذي ملوىل الوسطى فيجعل للبنت منها أربعة أسهم، وملوىل أم الوسطى 

وىل أم كل بنت من ثالثة أسهم، وملوال أم الكربى سهم، فيجتمع للبنت أربعون سهماً، ومل
البنتني أربعة أسهم، فاختصر املسألة من ربعها فتكون من اثين عشر سهماً، للبنت عشرة أسهم، 
وملوىل أم كل ميتة سهم، فإن كان موَلمها واحد صحت من ستة أسهم، للبنت الباقية مخسة 

 أسهم، وملوىل أم امليتتني سهم.

هيم بن حممد بن دينار املزن، فإنه جيعل ما ويف هذه املسائل كلها وجٌه آخر، وهو قول إبرا
 خرج ملوال األم يف هذه املسائل يف بيت املال.

ومن ّل جير الوَلء جعل للبنت الباقية النصف من مال أبيها ابلنسب، وثلث الباقي بعتقها 
 بنته، وملوىل أم كل بنت من امليتتني السدس.

 ألب َلبنته دون املوال.ومن جعل ذوي األرحام أوىل من املوال جعل مال ا

ابنتان أعتقتا أابمها مث إهنما واألب اشرتوا أخًا هلما فعتق ثلثه على األب وكان معسراً 
فأعتقت األختان نصيبهما فصار وَلؤه بينهم أثالاثً، مث مات األب مث مات األخ فإنه يقسم مال 

، وهلما ثلثا الباقي أربعة األخ على مثانية عشر سهمًا ألختيه الثلثان ابلنسب اثنا عشر سهماً 
أسهم بعتقهما ثلثيه، والثلث الباقي هو حصة األب من وَلء األخ، فاجعله ملوَلتيه، فيصري مال 

 األخ بينهما نصفني.

فإن ماتت إحدى اَلبنتني بعد األب مث مات األخ قسم ماله على أربعة وعشرين سهماً 
قي أربعة أسهم بعتقها ثلث األخ، وملوىل ألخته النصف اثنا عشر سهمًا ابلنسب وهلا ثلث البا

أخته امليتة أربعة؛ ألن ثلث وَلئه للميتة فيكون للحية من ذلك سهمان؛ ألن هلا نصف وَلء 
أخيها، وملوىل أم امليتة سهمان، وملوال األب أربعة أسهم؛ ألن ثلث وَلء األخ لألب، فللحية 
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ون ذلك ملواليها وهم أختها، وموال من ذلك سهمان بعتقها نصفه، ولألخت امليتة سهمان يك
أمها، فيجتمع لالبنة الباقية واحد وعشرون سهمًا من مال األخ وهو سبعة أمثانه، وملوىل أم 

 البنت امليتة ثالثة أسهم وهو الثمن.

وقد ذكران يف كتاب الوَلء املفرد لبيان قول زيد بن اثبت وشرح مذاهب الشافعي من الفروع 
 إعادته يف هذا الكتاب. وابهلل التوفيق. واملسائل ما أغىن عن
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 باب 

 )من يعتق بقرابته(
وموسى بن  (1)أخربان حممد بن بكر، قال: أخربان أبو داود، قال: أخربان مسلم بن إبراهيم     

وقال  إمساعيل قاَل: حدثنا محاد بن سلمة عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن جندب أن  النيب  
)من ملك ذا : فيما حيسب محاد، قال: قال رسول هللا  (2)[مسرة عن]موسى يف موضع آخر 
. قال أبو داود: ّل حيدث هذا احلديث إَل محاد بن سلمة وقد شك فيه، (3)رحٍم هرم فهو حر(

عن احلسن عن مسرة عن  (4)ورواه حممد بن بكر الربسان عن محاد بن سلمة عن قتادة وعاصم
 .(5)مثل ذلك النيب  

. قال أبو (7) (6)[عمر]و احلسني: ورواه سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن عن قال أب     
، أخربان بذلك حممد بن بكر، قال: أخربان أبو داود، قال: (9)من محاد (8)داود: سعيد أحفظ/

عن سعيد عن قتادة أن عمر  (1)، قال: أخربان عبدالوهاب(10)أخربان حممد بن سليمان األنباري
                              

 يف بصره وكف. يرحل وّل  هبا، شيخ 800 من مسع أايمه يف البصرة حمدث: زدياأل ، عمرو أبو إبراهيم بن مسلم هو (1)
 (.7/221(، األعالم)10/314ه . سري أعالم النبالء)222وقد مات . قصاابً  وكان. حياته آخر

 ليست يف ج.( 2)

 سبق خترجيه.( 3)

 ّل أقف على ترمجة له.(4)
  (.4/212وقال ابن املديين : "هو حديث منكر" وقال البخاري: "َل يصح".  التلخيص احلبري) (5)

 ليست واضحة يف أ، واملثبت يف ج.( 6)

  (.4/26) 3950رواه أبو داود يف كتاب العتق ابب فيمن ملك ذا رحم حمرم برقم  (7)

 .85هناية اللوحة رقم ( 8)

  (.4/26سنن أيب داود ص ) (9)

 وعبدة معاوية أيب عن روى". ثقة كان" :اخلطيب قال .هارون أبو نبارياأل داود أيب ابن وهو سليمان بن مدحمهو  (10)
 .وآخرون عاصم أيب وابن خملد ابن وبقي داود أبو عنه روىو  .وغريهم عيووك مهدي وابن منري بن هللا وعبد سليمان بن

 ه .234وكانت وفاته يف سنة 
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 .(2)ملك ذا رحم  حمرم فهو حر"قال: "من 

(4)فهو حر" (3)[حمرم]وأن احلسن قال: "من ملك ذا رحم      
  

، قال: أخربان أبو (5)وأخربان حممد، قال: أخربان أبو داود، قال: أخربان أبو بكر بن أيب شيبة     
 .(7)عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد واحلسن مثله (6)أسامة

(8)عن رجل  زوج أمته من ابن أخيه ليسرتق ولده، فقال: "ليس له ذلك" وُسئل ابن مسعود     
 

. 

وقالت طائفة: من ملك ذا رحم حيرم نكاحه لرمحه هببة أو مرياث أو شراء عتق عليه، كالولد      
، واإلخوة واألخوات وأوَلدهم، واألخوال (9)وولد الولد وإن سفلوا، واآلابء واألمهات وإن علوا

عمام والعمات، وأخوال اآلابء واألمهات وخاَلهتم وأعمامهم وعماهتم، وبه قال واخلاَلت، واأل
 .(10)عطاء واحلسن والشعيب والثوري واحلسن بن صاحل وأبو حنيفة

فإن ملك ذا رحم حمرم لغري رمحه ّل يعتق كاألخ من الرضاعة والربيبة وأم الزوج وحليلة اَلبن 
                                                                                       

 ّل أقف على ترمجة له. (1)
 (.4/26) 3950سنن أيب داود برقم ( 2)

 ليست يف أ.( 3)

 (.4/26) 3951أيب داود برقم  سنن (4)

وقد  وقد روى له الشيخان، .للحديث حافظ :بكر أبو الكويف، العبسي،موَلهم، شيبة أيب بن حممد بن هللا عبدهو  (5)
ه . سري أعالم 235وكانت وفاته يف سنة ". واآلاثر حاديثاأل يف املصنف" و" املسند"صنف رمحه هللا كتبًا منها:

 (.4/117(، األعالم)11/112النبالء)
ي. حافظ عل بن زيد موىل قيل و ،هاشم بىن موىل ، الكوىف أسامة أبو ، موَلهم القرشى زيد بن أسامة بن محاد هو (6)

 (.7/217(، هتذيب الكمال)9/277ه . سري أعالم النبالء)201حجة روى له الستة. ومات سنة 
 (.4/26) 3952سنن أيب داود برقم  (7)

 ّل أقف عليه.( 8)

  (.1/492يف قول اجلميع خال داود وأهل الظاهر. يُنظر: التلخيص ) (9)

  .378(، التهذيب ص 9/224(، املغين )1/492التلخيص ) وبه قال أمحد أيضاً . (10)
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 وزوجة األب وأبو الزوج وابنه وحنو ذلك.

 .(1)وعن محيد عن احلسن أنه يكره بيع األخ من الرضاعة     

، (2)وقال آخرون: َل يعتق عليه إَل األوَلد وإن سفلوا، واآلابء واألمهات وإن علوا؛ ألهنم أبعاضه
وأما أوَلد اآلابء فهم يف حكم من بُعد نسبه من بين األعمام، وَل اعتبار ابحملرم؛ ألن األخ من 

، وحكي عن الشعيب (3)ا كان ابن عم وهو ذو رحم  حمرم، وبه قال الشافعيالرضاعة َل يعتق إذ
 .(4)والنخعي مثله

وقال مالك: يعتق هؤَلء واإلخوة واألخوات فقط؛ ألن األخوة يف حكم الولد لتعصيبهم      
 .(5)أخواهتم

 أن جيده )ال جيزي ولد والده إالعليه  السالم:  (7)[بقوله](6)وقال داود: َل يعتق عليه ذو رحم
(8)مملوكًا فيشرتيه فيعتوه(

، أَل ترى أن األخ من   وأما خرب احلسن عن مسرة فمرسل وليس بثابت 
 الرضاعة إذا كان ابن عم َل يعتق وإن كان ذا رحم  حمرم.

لشرائه؛ ألنه لو صح أن ميلك ولده مللكه من أمته إذا  )يشرتيه فيعتق عليه(ومعىن قوله:      
 كر أحٌد يف خرب مسرة حمرماً غري محاد، وقد غلط أصحاب احلديث يف ذلك.اشرتت ولدها وّل يذ 

ويدل عليه ما أخربان به حممد، قال: أخربان أبو داود، قال: أخربان موسى بن إمساعيل، قال:      
                              

 (.9/204(، احمللى )9/185يُنظر: مصنف عبد الرزاق ) (1)

 (.1/492تلخيص )يُنظر: ال (2)

  (.12/133يُنظر: روضة الطالبني ) (3)

 (.9/183يُنظر: مصنف عبد الرزاق) ( 4)

 .509يُنظر: الكايف ص ( 5)

  (.9/202، احمللى )378التهذيب ص  (6)

  يف ج "لقوله". (7)

 (.2/1148)1510رواه مسلم يف كتاب العتق ، ابب فضل عتق الولد برقم ( 8)



 اإلجياز يف الفرائض 

 
587 

عن عطاء عن جابر، قال: "بعنا أمهات األوَلد على عهد رسول هللا  (1)أخربان محاد عن قيس
 "(2)وأيب بكر، فلما كان عمر هناان فانتهينا. 

وعن أيب الزبري عن جابر: "تبايعنا أمهات األوَلد يوم فتح القادسية مع سعد بن أيب 
 .(3)وقاص"

عن رجل منا "ابع رجالً ِبمة وكانت أم ولد فذهبت إىل عمر  (4)وعن حمارب بن داثر
 .(5)فأعتقها"

اء شاب إىل عمر، فقال: "إن أمي اشرتاها عمي قال: ج (6)وعن عبد هللا بن أيب اهلذيل
، فرأى (7)فهو يعقلها وينظرها فأان ضاربه ضربة أدخل منها النار"، فقال عمر: "إن  هذا فساٌد"

 أن يعتق أمهات األوَلد.

 .(8)وعن عمر: "إن أسلمت وعفت عتقت، وإن كفرت وفجرت ّل تعتق"     

                              
 ّل أقف على ترمجة له. (1)
(، والبيهقي يف السنن برقم 4/27)3954رواه أبو داود يف كتاب العتق،ابب بيع أمهات األوَلد برقم ( 2)

(، وقال احلاكم: "صحيح على شرط مسلم وّل خيرجاه وله 10/166(، وصححه ابن حبان )10/347)21580
 (.2/22شاهد صحيح".  املستدرك)

 ه.عليّل أقف  (3)
سري أعالم  حسن ،فاضالً  فقيهاً  كان  .الكوفة قاضي: املطرف أبو. الكويف الشيبان السدوسي داثر بن حمارب هو (4)

وقد روى له الستة. ومات سنة . وعثمان علي يف املرجئة من وكان. الناس أفرس من ،شجاعاً  زاهداً  النبالءة،
 (.5/281(، األعالم)5/217ه .سري أعالم النبالء)116

  (.2/88يُنظر: سنن سعيد بن منصور) (5)

 و مسلم و البخاري له روى، ثقة، زاهد، التابعني كبار  من، الكويف املغرية أبو ، العنزى اهلذيل أىب بن هللا عبد هو (6)
(، هتذيب 4/170. سري أعالم النبالء)العراق على يالقسر  خالد وَلية ىف  . وكانت وفاته النسائي و الرتمذي

 (.6/57التهذيب)
  (.2/88يُنظر: سنن سعيد بن منصور) (7)

 (.2/89(، سنن سعيد بن منصور )4/411مصنف ابن أيب شيبه )( 8)
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ببيعها،  (2)جل عن أم ولد فأمر الوليد بن عتبةقال: مات ر  (1)وعن زيد بن وهب اجلهين     
 .(3)فقال ابن مسعود: "إن كنتم َل بد فاعلني، فاجعلوها من نصيب ابنها تعتق"

فلو عتقت األم على ولدها أو كانت تعتق مبوت سيدها ملا ابعوهن، إىل أن رأي عمر أن 
َل يُبعن، وملا قال ابن مسعود اجعلوها تعتق من نصيب ولدها؛ ألن مرياث ابنها منها، فلو  

أو كانت عتقت مبوت السيد ملا حكم ببيعها، وملا احتيج أن جيعل من  (4)[عليه]كانت قد عتق 
 وملا جاز بيعها إذا فجرت وكفرت.حصة ولدها، 

 . (5)وعن علي: "كان من رأيي ورأي عمر أن َل تباع أمهات األوَلد مث رأيت أن يبعن"     

 .(6)وكان ابن الزبري أيمر ببيعهن

 .(7)وعن ابن عباس أنه كان جيعل أمهات األوَلد من أنصباء أوَلدهن     

، قال: حدثنا (8)حدثنا عبد هللا بن حممد النفيليوأخربان حممد، قال: حدثنا أبو داود، قال: 

                              
 وعلي وعثمان عمر عن وروى .الطريق يف وهو فقبض  النيب إىل رحل .الكويف سليمان أبو اجلهين وهب بن زيدهو  (1)

وله رواية يف الكتب الستة. .ومجاعة عتيبة بن واحلكم خالد أيب بن وإمساعيل السبيعي إسحاق أبو عنهروى و  .وغريهم
 (.3/368(، هتذيب التهذيب)4/196ه . سري أعالم النبالء)96ومات سنة 

 .وغريهم حممد بن ومروان ضمرة وأيب مسلم بن الوليد عن روى .الدمشقي العباس أبو شجعياأل عتبة بن الوليد هو (2)
ه . هتذيب 240 سنة الوليد ومات .وآخرون الدمشقي زرعة وأبو عون بن وحممد داود أبو عنهروى و 

  (.10/121(، األعالم)11/124التهذيب)
 (.2/90سنن سعيد بن منصور)( 3)

 يف ج "عليها".( 4)

 (.10/343(، سنن البيهقي الكربى)4/410مصنف ابن أيب شيبه)( 5)

 (.4/410(، مصنف ابن أيب شيبه)7/292مصنف عبد الرزاق)( 6)

 (9/226املغين)( 7)

روى له البخاري  .وثقاهتم احلديث حفاظ كبار  من"  النفيلي جعفر أبو نفيل، بن علي بن حممد بن هللا عبد هو (8)
 (.4/117(، األعالم)10/634ه . سري أعالم النبالء)234". ومات سنة املغازي" كتاب  لهواألربعة، وكان أمحد جُيله.
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عن  (2)موىل األنصار عن أمه (1)حممد بن سلمة عن حممد بن إسحاق عن خطاب بن صاحل
(4)، قالت: "قدم يب عمي يف اجلاهلية فباعين من احلباب بن عمرو(3)سالمة بنت معقل

فولدت  
فأخربته،  ، مث هلك، فقالت امرأته: اآلن تباعني يف دينه، فأتيت رسول هللا (5)له عبد الرمحن

، فعوضهم )اعتووها، فإذا مسعتم برقيق قدم علي فأتوين أعوضكم منها(فقال عليه السالم: 
(6)مين غالماً"

 . 

قال أبو احلسني: فلو عتقت على ولدها أو مبوت سيدها فما أمر عليه السالم أن يعتقها 
 ضمن له بل كان يقول قد عتقت وليس لكم بيعها.على ما 

فإن ملك أحداً ِمن يعتق عليه يف مرضه املخوف هببة أو مرياث عتق من رأس املال وورثه إن 
مات من مرضه؛ ألن عتقه ليس بوصية، أَل تراه يعتق بغري اختياره، وإمنا الوصية ما أتلفه املريض 

 .(7)اب الشافعيابختياره يف قربة، وبه قال مالك وأكثر أصح

وقال بعض أصحابه: َل يرثه؛ ألن عتقه كالوصية فال جيتمع مع املرياث، ولو كان كذلك 

                              
 سلمة بنت معقل أمه عن روى ثقة وكان .املدن عمرو أبو موَلهم  الظفري نصارياأل دينار بن صاحل بن خطاب هو (1)

(، هتذيب 8/266ه . هتذيب الكمال) 143 سنة ماتولقد روى له أبو داود.  .اسحاق ابن عنهروى و 
 (.3/126التهذيب)

أبوداود. هتذيب وقد روى هلا .خطاب ابنها روى عنهاو ، معقل بنت سالمة عنروت  . صاحل بن خطاب أمهي (2)
 (.12/432(، هتذيب التهذيب)25/393الكمال)

مة بنت معقل كانت للحباب بن عمرو وهلا منه غالم وقد روت عنه وروت عنها أم خطاب بن صاحل .  (3) هي سال 
 (.12/378(، هتذيب الكمال)2/868معرفة الصحابة)

 (.2/867يني. معرفة الصحابة)هو احلباب بن عمرو اَلنصاري، أخو أبو اليسر، عداده يف املدن (4)
وثقه الذهيب و ابن حجر،وقد روى  .معقل بنت سالمة، وأُمه السلمى األنصارى عمرو بن احلباب بن الرمحن عبد هو (5)

 (.6/144(، هتذيب التهذيب)17/48هتذيب الكمال)  له النسائي.
 (.4/26)3953رواه أبو داود كتاب العتق، ابب يف عتق أمهات األوَلد برقم ( 6)

 (.9/226، املغين)381(، التهذيب ص 1/492(، التلخيص )6/204، روضة الطالبني)515يُنظر: الكايف ص ( 7)
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 .(1)لعتق من الثلث

وجعل أهل العراق عتق املوهوب وصية من الثلث، كما لو اشرتاه، فإن محله الثلث ورث يف 
 .(2)قول أيب حنيفة، وإن ّل خيرج من الثلث سعى يف ابقي قيمته وّل يرث

وأما أبو يوسف وحممد فإهنما وراثه واحتسبا بقيمته من مرياثه، فإن فضل من قيمته شيءٌ 
 .(3)سعى فيه

فإن اشرتى أحداً منهم فحمله الثلث ورثه يف قول أيب حنيفة ومالك، فإن ّل حيمله الثلث ّل 
 .(4)يرث، وور ثه بعض أصحاب مالك وجعل الثمن من رأس املال

َل وصية لوارث وحيتسب بقيمته من مرياثه، فإن فضل من قيمته ويف قول أيب يوسف وحممد 
 .(5)شيٌء سعى فيه

وقيل على قول الشافعي َل يرث وإن محله الثلث؛ ألنه كاملوصى له برقبته، فلو ورث لبطلت 
وصيته وهي عتقه وإذا بطل العتق ّل يرث فصار توريثه مينع من توريثه وجيعل مثنه من الثلث دون 

 .(6)قيمته

ميلك رقبته فيجعل وصية له، أَل ترى أن  الثمن  (7)ل أيضًا على مذهبه يرث؛ ألنه َل/وقي
جيعل من الثلث دون القيمة والثمن إمنا حصل للبائع وَل جيوز أن جيعل وصية للعبد وَل يكون 
أيضًا وصية للبائع؛ ألنه قد عاوض عليه، وإمنا هو كبناء مسجد وقنطرة يف أنه ليس بوصية ملن 

                              
 (.6/204روضة الطالبني) ( يُنظر:1)

 (.7/200يُنظر: املبسوط)( 2)

 (.7/200املبسوط) ( يُنظر:3)

 (.7/200املبسوط) ( يُنظر:4)

  (.28/10يُنظر: املبسوط) (5)

 (.2/646(، اإلقناع للشربيين)2/24املهذب) ر: يُنظ (6)

 .86هناية اللوحة رقم ( 7)
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جيعل بعض البصريني الوقف وصية ملن وقف عليه ملا  انتفع به وَل مينعه ذلك املرياث، ولذلك ّل
 .(1)ّل يتملكه فيبيعه

وقيل أيضًا على مذهبه شراء املريض ملن يرثه ابطٌل؛ ألن مثنه وصية والوصية موقوفة على 
 .(2)خروجها من الثلث أو إجازة الورثة والبيع َل يقع عنده موقوفاً 

 مسائل من ه ا الباب

قيمته مائة مث مات وترك ابنًا حيًا وترك مائيت درهم: يف قول أيب مريض وهب له ابنه فقبله و 
 حنيفة يعتق من الثلث، ويكون الدراهم بينه وبني أخيه نصفني.

ويف قول أيب يوسف وحممد: يرث نصف رقبته ونصف الدراهم وذلك مائة ومخسون درمهاً 
 وحيتسب بقيمة نصفه من مرياثه.

 س املال وتكون الدراهم بينهما نصفني.ويف قول مالك والشافعي: يعتق من رأ

 وقيل أيضاً على قول الشافعي: َل يرث ويكون الدراهم كلها لالبن احلر.

فإن كانت قيمته مائيت درهم وترك مائة درهم: يف قول أيب حنيفة له ثلث الرتكة وذلك 
إَل يف نصف رقبته ويسعى ألخيه يف نصف قيمته وَل يرث؛ ألن املستسعى عنده كالعبد َل يرث 

أربعة مواضع: الرجل يعتق أمته على أن يتزوجها فيأتيان ذلك فيسعى كل واحد  يف قيمته وهو 
حر يرث، والعبد املرهون يعتقه سيده واملشرتي للعبد يعتقه قبل أن يقبضه ومها معسران فيسعى  

 كل واحد يف قيمته وهو حر يرث.

رابع قيمته ويسعى يف ربع قيمته ويف قول أيب يوسف وحممد يرث نصف الرتكة وذلك ثالثة أ
 ألخيه.

                              
  (.2/646(، اإلقناع للشربيين)2/24املهذب) يُنظر:  (1)

 (.2/646يُنظر: اإلقناع للشربيين)( 2)
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ويف قول مالك والشافعي يعتق من رأس املال والدراهم بينهما نصفني، وقال بعض أصحاب 
 الشافعي َل يرث.

فإن وهب له ثالث أخوات متفرقات فقبلهن وقيمتهن سواء أو اشرتاهن مباله وَل مال له 
عى كل واحدة من األخت لألب واألخت غريهن وَل وارث له: فعلى قول أيب حنيفة يعتقن وتس

لألم يف نصف قيمتها لألخت لألب واألم ومها أحق ابلوصية وإمنا ّل يراثه؛ ألهنما لو وراثه لكان 
وإذا كان ]هلما مخسا الرقاب وذلك رقبة ومخس بينهما نصفني فكان يبقى عليهما سعاية، 

نهما نصفني وتسعى كل واحدة يف ّل يراث، فكان هلما الوصية وهي رقبة بي (1)[عليهما سعاية
نصف قيمتها، وأما األخت لألب واألم فإذا ورثت عتقت؛ ألن هلما ثالثة أمخاس من الرقاب 

 وذلك أكثر من قيمتها فلذلك ورثت وبطلت وصيتهما.

وعلى قول أيب يوسف وحممد يعتقن وتسعى كل واحدة من األخت لألب واألخت لألم 
 م؛ ألن كل واحدة ترث ثالثة أمخاس رقبة.يف مخسي رقبتها لألخت لألب واأل

 وعلى قول مالك إذا وهنب له عتقن من رأس املال.

 وعلى قول الشافعي َل يعتقن عليه.

فإن كان اشرتاهن وقيمتهن سواء، فعلى قول مالك: يعتق عليه ثلث كل واحدة ويكون 
 ثلثاهن يف بيت املال، وقال بعض أصحابه: يعتقن من رأس املال.

 الشافعي: َل يعتقن عليه. وعلى قول

: إذا اشرتى املريض أابه ِبلف درهم َل مال له غريه وترك ابنًا عتق ثلثه (2)وقال علي الرازي

                              
 ليست يف ج.( 1)

 محاد بن علىاأل عبد عن حدث .وحمدثها مصر نزيل الرازي احلسن أبو احلافظ مهران بن بشري بن سعيد بن علىهو  (2)
ه . 297 سنة ماتقد و  .وآخرون الطربان القاسم بوأو  عرايباأل ابن سعد أبو عنه روىو  .وطبقتهم جنيح ابن خالدو 
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ابلوصية، ويبقى لالبن يف ثلثي قيمته يف قول أيب حنيفة، ويسعى له يف مخسة أسداس قيمته يف 
 قول أيب يوسف وحممد؛ ألنه ورث السدس وَل وصية له.

سني: وقيل على قول الشافعي يفسخ الشراء إَل أن جييز اَلبن عتقه، وقيل: قال أبو احل
الصفقة عليه، وقيل: َل خيار له؛ ألن  (1)[لتفريق]يعتق ثلثه ويفسخ البيع يف ثلثيه وللبائع اخليار 

ثلثه متلف ابلعتق، وقيل: يعتق ثلثه ابلوصية ويرث اَلبن ثلثيه مث يعتق عليه؛ ألنه جده ويكون 
 ئه للميت وثلثاه لالبن، وبه قال مالك.ثلث وَل

فإن ترك ألفي درهم سوى األب عتق وورث سدس األلفني ولالبن مخسة أسداس الدراهم 
يف قول مالك وأيب حنيفة، قال علي الرازي: وقيل حنوه على قول الشافعي، وقيل أيضاً على قوله 

 يعتق وَل يرث، وقيل شراؤه مفسوخ.

األب سدس الرتكة وهو مخس مائة درهم حيتسب هبا من  ويف قول أيب يوسف وحممد يرث
 رقبته ويسعى يف نصف قيمته وَل وصية له.

وقال علي الرازي: لو اشرتى أبويه وأخاه يف مرضه بتسع مائة درهم وقيمتهم سواء مث مات 
وَل مال له غريهم، فإن أاب حنيفة جيعل الوصية لألخ واألم ويسعى كل واحد يف نصف قيمته 

الوصية لو  (2)[أن]جعل لألب رقبته مع السعاية ابملرياث وذلك ثلثا الرتكة، وذلك لألب في
جعلت األخ وحده لورثت األم مائيت درهم وكان يبقى عليها سعاية، وإذا كان عليها سعاية ّل 

 ترث، وأما األب فإنه إذا ورث ّل يكن عليه سعاية فلذلك ورث وّل يكن له وصية.

فإن ماتت األم قبل أن تؤدي سعايتها أو كانت َزِمنة َل تقدر على السعاية نقصت الرتكة 
ولزم األخ مخس ما نقص وذلك ثالثون درمهًا يسعى فيها مع نصف قيمته؛ ألن ما نقص جيب 

: الفريضة من ستة أسهم، لألخ (3)[تقول]أن يلزم الورثة واملوصى له بقدر سهامهم، وأصله أن 
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سهم، ولألب أربعة، فلما ماتت األم استوفت حقها من رقبتها وأسقط سهمها من سهم، ولألم 
الفريضة يبقى مخسة أسهم، لألخ سهم، ولألب أربعة أسهم، فاقسم قيمتها على سهامهما، 
فنصيب األخ مائة وعشرون درمهًا ويسعى يف مائة ومثانني درمهاً، فيكون لألب ذلك مع رقبته 

وقد حصل لألخ مائة وعشرون، ولألم مثله، فاجتمع هلما ]ون درمهاً، ومبلغهما أربع مائة ومثان
، فإذا أد ت مائة درهم مث ماتت وقد بقي عليها مخسون درمهاً لزم (1)[مثل نصف ما حصل لألب

 األخ مخس اخلمس على ما بينا.

ثلثا الباقي  (2)وعلى قول أيب يوسف وحممد: الثلث كله لألخ وَل سعاية عليه، وترث األم/
 مائيت درهم، وتسعى لألب يف ابقي قيمتها وهو مائة درهم.

فإن ماتت قبل أن تؤديها لزم األخ ثالثة أسباع املائة؛ ألن الفريضة من تسعة أسهم، لألخ 
ثالثة أسهم، ولألم ثلث الباقي سهمان، ولألب أربعة، فماتت األم مستوفية ملرياثها من رقبتها 

أسهم، لألخ ثالثة أسهم، ولألب أربعة، فاقسم  فأسقط سهامها من الفريضة يبقى سبعة
على سبعة، لألخ ثالثة أسباع ذلك وهو مائتان وأربعة أسباع مائة ويسعى يف ابقي  (3)[قيمتهما]

 قيمته وهو ثالثة أسباع مائة.

وعلى قول مالك: يعتق ثلث كل واحد  وثلثاهم رقيق لغريهم من الورثة سواء اشرتاهم صفقة 
 عد آخر، وقال بعض أصحابه: يعتق مجيعهم من رأس املال.واحدة أو واحداً ب

وقيل على مذهب الشافعي: إن كان اشرتى األخ أوًَل ّل يعتق، فإن اشرتى األب بعده عتق 
من الثلث وّل يرثه وكانت األم واألخ لغريه من الورثة، وقيل: يفسخ البيع يف األم، وقيل: يرث 

 محه َل بوصية امليت وَل يعتق األم.األب واألخ واألم مث يعتق عليه األخ بر 

فإن اشرتي األم بعد األخ عتقت وّل ترث وكان األخ واألب موروثني عنه، وقيل: ترث األم 
                              

 ليست يف ج.( 1)
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 ثلثهما ويعتق عليها ثلث األخ وَل يقوم عليها ابقيه، وقيل: يفسخ البيع يف األب.

 الوجه الثان وعتق فإن اشرتي األب أوًَل عتق الثالث وّل يرث يف الوجه األول، وورثهما يف
 عليه األخ دون األم، وقيل: يفسخ البيع يف األم.

 فإن اشرتي األم أوَلً عتقت وّل يرث يف الوجه األول، وورثت بينهما يف الوجه الثان.

 (1)[وكأنه]وإن اشرتاهم صفقة واحدة رق األخ وأقرع بني األبوين فأيهما خرج له قرعة عتق 
 ن احلكم.الذي بدأ بعتقه فيما ذكران م

هو أبو  (2)[حراً ]ولو اشرتى يف مرضه ابن عمه ِبلف درهم َل ميلك غريه مث مات وترك عماً 
من  (3)[ميتنع]املشرتى: ورث العم ابنه وعتق عليه برمحه منه َل ابلوصية، وليس على املريض أن 

 شري من يعتق على وارثه يف قوهلم.

قول أهل العراق، ويعتق يف قول الشافعي  فإن ترك عماً آخر: وراثه نصفني وعتق عليهما يف
 ومالك على ابنه نصفه وَل يعتق نصيب عمه.

فإن اشرتى ابنه يف مرضه ِبلف َل ميلك غريه مث مات وترك أابه عتق ثلثه ابلوصية وورث 
األب ثلثيه مث يعتق عليه برمحه فيصري ثلث وَلئه لألب امليت وثلثاه للجد احلي يف قول مالك 

 والشافعي.

ل على مذهب الشافعي: يعتق ثلثه ويفسخ البيع يف ثلثيه وللبائع اخليار لتفريق الصفقة وقي
عليه، وقيل: َل خيار له؛ ألن ثلثه صار متلفًا ابلعتق، وقيل: شراؤه من يعتق عليه ابطٌل ملا 

 العقد على ما يتبني من خروجه من الثلث أو إجازة الورثة. (4)[وقف]يقتضي 
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 يعتق ثلثه ابلوصية، ويسعى يف ثلثي قيمته لألب.ويف قول أيب حنيفة: 

 ويف قول أيب يوسف وحممد: يرث مخسة أسداس رقبته ويسعى يف سدس قيمته لألب.

ومن ورث املعتق بعضه بقدر حريته أعتق ثلثه ابلوصية وورثه ثلث الباقي أو ثلث مخسة 
 .(1)أسداس الباقي على ما بينا من توريث املعتق بعضه

درهم سوى الثمن: عتق من الثلث وورث مخسة أسداس األلفني، ولألب فإن ترك ألفي 
سدسهما، يف قول أيب حنيفة ومالك. وقيل مثله على مذهب الشافعي. وقيل: إمنا يعتق وَل 

 يرث. وقيل: يفسخ شراؤه.

يف قول أيب يوسف وحممد: لألب سدس الرتكة مخس مائة درهم أيخذه من األلفني، ولالبن 
 عليه بقيمته من ذلك وأيخذ الباقي وهو ألف ومخس مائة. (2)[تسبحت]مخسة أسداسها 

فإن ّل يرتك أابه ولكن ترك ابنًا آخر وَل مال له غري الثمن: عتق ثلثه ابلوصية يف قول أيب 
 حنيفة، وسعى يف ثلثيه ألخيه.

 ويف قول أيب يوسف وحممد: يرث نصف رقبته وسعى يف نصفها ألخيه.

وعلى قول مالك: يعتق ثلثه ابلوصية ويرث األخ ثلثيه فيعتق عليه. وقال بعض أصحابه: 
 يعتق من رأس املال.

وعلى قول الشافعي: يعتق ثلثه ويرث األخ ثلثيه فيملكه، وقيل: يفسخ الشراء يف ثلثيه، 
 وقيل: يفسخ يف مجيعه.

ه وبني أخيه نصفني يف فإن ترك ألفى درهم سوى الثمن: عتق من الثلث وكان األلفان بين
 قول أيب حنيفة ومالك. 

                              
 من هذا الكتاب. 620يُنظر: ص( 1)
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 وقيل حنوه على قول الشافعي، وقيل: يعتق وَل يرث، وقيل: شراؤه ابطل.

عليه بقيمته وأيخذ الباقي  (1)[وحيتسب]ويف قول أيب يوسف وحممد: الرتكة بينهما نصفني 
 وهو مخس مائة.

تق ثلثه وسعى يف ثلثي قيمته لعمه فإن ترك أخًا آخر واَلبن املشرتي وّل يرتك غري الثمن: ع
 يف قول أيب حنيفة.

 وعلى قول أيب يوسف وحممد: يعتق كله وَل سعاية.

 ويف قول مالك: يرث األخ ثلثيه. وقال بعض أصحابه: يعتق مجيعه من رأس املال.

وقيل على قول الشافعي: يرث األخ ثلثيه، وقيل: يفسخ البيع يف ثلثيه، وقيل: يفسخ يف 
 مجيعه.

ترك ألفي درهم: عتق وورث األلفني وَل شيء لألخ يف قول أهل العراق ومالك، وقيل  فإن
 مثله على قول الشافعي، وقيل: يعتق وَل يرث، وقيل: شراؤه ابطٌل.

فإن اشرتى ابنه بثالثة آَلف َل ميلك غريها وقيمته ألفان وترك ابنًا آخر: فالثلث للبائع 
فة، ويرث نصف رقبته يف قول أيب يوسف وحممد ويسعى ويسعى ألخيه يف قيمته يف قول أيب حني

 يف بعضها ألخيه يف قيمته.

 ومن أعتق اَلبن من رأس املال أعتقه وّل جيعل ألخيه شيئاً.

وعلى قول مالك: الثلث بني اَلبن والبائع أثالاثً، للبائع ثلث الثلث ويرد ستمائة وستة 
 رقبته، ويرث األخ ثلثيه فيعتق عليه.وستني درمهاً، وثلثني لالبن ثلثا الثلث وهو ثلث 

ويف قول الشافعي: احملاابة مقدمة لتقدمها ويرث اَلبن احلر أخاه فيملكه، وقيل: يفسخ 
البيع يف ثلثيه ويعتق وَل تقدم احملاابة؛ ألن يف تقدميها تقدمي مللك األب على ولده، وقيل: يفسخ 
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 البيع يف مجيعه.

وهو ألف درهم ويسعى  (1)نيفة يرد البائع فاضل الثلث/فإن كانت قيمته ألفًا يف قول أيب ح
 اَلبن يف قيمته ألخيه.

يف قول أيب يوسف وحممد: يرد البائع ألف درهم فيضم إىل قيمته ويقسم بينهما نصفني، 
 على املشرتي بقيمته، ويكون األلف لالبن احلر. (2)[حيتسب]فيكون لكل ابن ألف درهم 

بائع ألف درهم ويكون ذلك مع اَلبن املشرتي لالبن احلر وقيل على قول الشافعي: يرد ال
وَل يعتق عليه، وقيل: يفسخ البيع يف مجيعه، وقيل: يف ثلثيه ويعتق ثلثه، وقيل: يفسخ البيع يف 

 نصفه؛ ألن الثلث نصف احملاابة، وقد بينا وجوه األقاويل يف شرح مذهبه.

 درهم بينه وبني أخيه. ومن أعتقه من رأس املال جعل ما يرد للبائع وهو ألف

فإن اشرتاه بستة آَلف وقيمته مخسة آَلف: يف قول أيب حنيفة يسعى يف أربعة آَلف 
 ألخيه.

 ويف قول أيب يوسف وحممد يسعى له يف نصف قيمته.

وقيل على قول الشافعي: يعتق مخسه وهو متام الثلث، ويرث اَلبن احلر أربعة أمخاسه، 
 وقيل: يفسخ يف ثلثيه.وقيل: يفسخ البيع يف مجيعه، 

فإن كان على املريض ستة آَلف درهم ديناً: رد البائع ألف درهم وسعى لالبن يف قيمته 
 الدين يف قول أهل العراق. (3)[وقضى ذلك]

 وبِيع يف الدين على قول الشافعي، وقيل: يفسخ البيع فيه.
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 ه يف ثلث قيمته.فإن اشرتاه ِبلف وقيمته ثالثة آَلف: فعلى قول أيب حنيفة يسعى ألخي

 ويسعى له يف نصف قيمته يف قول أيب يوسف وحممد.

ويف قول الشافعي: يرث اَلبن احلر من رقبته قدر ثلثي الثمن، وذلك ُتسعي رقبته؛ ألنه 
 جيعل مثنه من الثلث دون قيمته، وقيل: يفسخ البيع يف ثلثيه، وقيل: يفسخ يف مجيعه.

العراق هي قيمته مع األلفني وذلك مخسة آَلف، فإن ترك ألفي درهم: فالرتكة عند أهل 
لالبن ثلثها ألف وثلثا ألف، ويسعى يف ابقي قيمته ألخيه وهو ألف وثلث ألف يف قول أيب 

 حنيفة.

ويرث يف قول أيب يوسف وحممد النصف ألفني ومخس مائة، ويسعى يف ابقي قيمته مخس 
 ، فيكون ذلك ألخيه مع األلفني.(1)[درهم]مائة 

الشافعي: الرتكة هي الثمن مع األلفني وذلك ثالثة آَلف، والثمن خيرج من الثلث  ويف قول
 فيعتق وَل يرث، وقيل على قوله: يعتق ويرث نصف األلفني.

وقال ابن مساعة عن حممد يف مريض اشرتى ابين عم له ِبلف درهم وقيمة كل واحد ألف 
، وَل مال له غري ذلك: فإن قياس فأعتق أحدمها مث وهب للمعتق أخاه مث مات وخلفهما وموَل

قول أيب حنيفة أن ابن العم املوهوب َل يعتق بقرابته وِبخيه فتبطل اهلبة فيه وأيخذه املوىل 
ويسعى املعتق يف ثلث قيمته للموىل؛ ألنه إذا كان عليه سعاية فهو كاملكاتب َل يعتق عليه ذو 

 رمحه.

جبت عليه سعاية أو ّل جتب، فإذا كان ويف قول أيب يوسف وقولنا: املعتق يف املرض حر و 
حراً كان أحق ابملرياث من املوىل وعتق عليه أخوه املوهوب؛ ألنه ملكه بعدما عتق فيصريان حرين 
من قبل موت املريض ويراثنه، فإن كان للميت مال سوامها أخذا ذلك املال نصفني، ويغرم الذي 

؛ ألن عتق األول وصية فقد صار واراثً أعتقه املريض ألخيه نصف قيمة نفسه ونصف قيمة أخيه
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مع أخيه وَل وصية لوارث فورث قيمة رقبة املعتق األول أخوه واملعتق األول فصار نصف قيمة 
رقبة األول على األول ألخيه وكان أخوه املعتق هبة من املريض األول فيعتق بقرابته منه وّل يعتق 

دون املريض وقد كانت رقبته ]ن قبل املعتق من قبل املريض فصار عتقه ليس بوصية؛ ألنه عتق م
فاستهلكها ابلعتق الذي جرى فيها فيغرم األول نصف قيمته ونصف  (1)[هبة من املريض للمعتق

 أخيه ألخيه.

وكذلك لو كان امليت ّل يدع واراًث غري ابين عمه هذين كان سواء يف قول أيب يوسف 
 وحممد.

ّل يدع غريمها واراثً عتقا مجيعًا وغرم األول ألخيه  فأما قياس قول أيب حنيفة: فإن كان امليت
نصف قيمة أخيه وّل يغرم له نصف قيمة نفسه؛ ألن امليت ملا ّل يدع واراثً غريمها جازت وصيته؛ 

ّل يرث ]ألهنما َل يعتقان وَل يراثن حىت جتوز وصية األول؛ ألن األول إذا وجبت عليه سعاية 
فهو كاملكاتب فال بد من أن ينفذ للمعتق  (2)[م عليه سعايةواحد منهما وّل يعتق؛ ألنه ما دا

وصية من رقبته ليصريا حراً فيعتق بعتقه أخوه حني ملكه ابهلبة؛ ألن أاب حنيفة كان يقول: إذا ّل 
يرتك امليت واراثً جازت وصيته جبميع ماله، فيعتق األول وجتوز له الوصية يف رقبته ويعتق املوهوب 

 .بعتقه ويراثن مجيعاً 

فإن كان هناك ماٌل أو ّل يكن كان املرياث بينهما وخرج األول حرًا من مجيع املال وعتق 
؛ ألنه يقول له قد صرت أان (3)[الباقي]الثان مبلك األول ويرجع الثان على األول بنصف قيمة 

من  وأنت وارثني فال أتخذ من املرياث شيئاً دون، وقد كانت رقبيت لك وصية؛ ألهنا هبة فعتقت
 قبلك فاضمن ل نصف قيميت.

فإن كان معسرًا وهناك مال غريمها بُدئ ابملعتق الثان وأخذ نصف املال سوامها مث نظر إىل 

                              
 ليست يف ج.( 1)

 ليست يف ج.( 2)

 يف ج "الثان".( 3)
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 النصف الباقي فأخذ منه نصف قيمة نفسه لنفسه وكان ما بقي مريااثً ألخيه األول.

مع ابن العم قال أبو احلسني: ويف قول الشافعي: يعتق ثلثا األول ويكون للموىل ثلثه 
املوهوب، فإن ترك امليت ألفي درهم سوامها عتق األول وّل يرث وكان املوهوب مع األلفني 

 للموىل، وقيل: على قوله: يعتق ويرث أخاه مع األلفني دون املوىل.

 ومن جعل عطااي املريض من رأس املال أجاز العتق واهلبة مجيعاً، وبه نقول.
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 باب

 )املكاتــــب(
وابن عمر أهنم جعلوا املكاتب عبداً  (2)زيد بن اثبت وعائشة وأم سلمة(1)[عمر و]روي عن      

ما بقي عليه شيٌء من كتابته، َل يرث وَل يورث، وجعلوا تركته لسيده وإن كثر، وإن عجز عاد 
يح رقيقاً، وبه قال جماهد وعمر بن عبد العزيز والشافعي وأمحد وأبو ثور، وعن ابن املسيب وشر 

 .(3)والزهري حنوه

عجز عاد رقيقاً، وجعلوا أحكامه  (4)وجعله أبو حنيفة وأصحابه عبدًا ما دام حيًا فإن/     
 .(6)، فإن مات أدوا من تركته ابقي كتابته وجعلوا الباقي لورثته(5)[العبد]أحكام 

 .(7)وعن ابن عباس وإبراهيم النخعي: حده حد اململوك     

ثنا هارون  واستدل عليه مبا أخربان به حممد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود السجستان، قال: حد 

                              
 ليست يف ج.( 1)

. للهجرة الرابعة السنة يف تزوجها  النيب زوجات من سلمة أم املخزومية، القرشية املغرية، بن سهيل بنت هندهي  (2)
  النيب خطبهامث  ،احلبشة إىل ولاأل زوجها مع هاجرت سالم،اإل قدمية وهي. لقاً وخُ  عقالً  النساء أكمل من وكانت

ه  ابملدينة رضي هللا عنها. 62واألشهر أهنا ماتت سنة  وفاهتا، سنة يف واختلفوا.وتزوجهابعد وفاة أيب سلمة يف املدينة 
 (.2/201(، سري أعالم النبالء)6/3218معرفة الصحابة)

 (.4/494(،كشاف القناع )8/53(، األم)7/290يُنظر: املدونة ) (3)

 .89هناية اللوحة رقم ( 4)

 يف ج. ليست( 5)

 (.8/69(، البحر الرائق )7/235يُنظر: املبسوط )( 6)

 (.5/492مصنف ابن أيب شيبه )( 7)
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، قال: حدثين سليمان بن (3)قال: حدثين أبو عتبة (2)، قال: حدثنا أبو بدر(1)بن عبد هللا
)املكاتب عبدر ما بوي عليه قال:  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن  النيب   (4)ساّل
 .(5)مكاتبته درهم( من

، قال: أخربان عبد (6)وأخربان حممد، قال: أخربان أبو داود، قال: أخربان حممد بن املثىن     
عن عمر بن شعيب عن أبيه عن  (8)، قال: أخربان مه ام، قال: أخربان عباس اجلريري(7)الصمد

 عشر دنناني فهو )أميا عبٍد كاتب على مائة دينناٍر فأداها إال قال:  جده أن  النيب  

                              
 بكر بن وحممد عون بن وجعفر عيينة ابن عن روى. احلافظ البزاز موسى أبو البغدادي مروان بن عبدهللا بن هارون هو (1)

(، هتذيب 30/96ه . هتذيب الكمال)243 سنة مات. وقد البخاري سوى اجلماعة عنه روى، و كثري  وخلق الربسان
 (.11/9التهذيب)

 عتبة بن هاشم بن وهاشم عقبة بن وموسى عمشاأل عن روى .الكويف بدر أبو السكون قيس بن الوليد بن شجاعهو  (2)
 ليس" قال سفيان: .وغريهم احلمال وهارون املديين بن وعلي معني بن وحيىي وإسحاق أمحد عنهروى و  .وغريهم
 (.4/275(، هتذيب التهذيب)12/382". هتذيب الكمال)منه عبدأ ابلكوفة

 بن وعمر  محري بن وحممد الوليد بن بقية عن روى الكندي ابحلجازي املعروف ،احلمصي عتبة أبو الفرج بن أمحد هو (3)
 (.2/67اجلرح والتعديل) . وغريهم.  الواحد عبد

 الرمحن عبد عن يروى املدينة أهل من عوف بن الرمحن عبد بن محيد بن الرمحن عبد موىل أيوب أبو ساّل بن سليمان هو (4)
 (.4/119(، اجلرح والتعديل)8/273. الثقات)الزبريي محزة بن إبراهيم عنه روى، و محيد بن

(، قال الشافعي :"ّل أرمن 4/20)3926رواه أبو داوود يف كتاب العتق، ابب املكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز برقم  (5)
  (.9/231(، وقال ابن حزم : "خرب موضوع بال شك".  احمللى )4/147رضيت من أهل العلم يثبته ". سبل السالم )

وله حديث يف  .البصرة أهل من احلفاظ، من ابحلديث، عاّل: نابلزمِ  املعروف العنزي موسى أبو ، بن املثىن بن حممد هو (6)
هتذيب  .ه 167سنة فيها فُتويف البصرة إىل وعاد هبا، ثوحد   بغداد زار. "ثبتاً  ثقة كان": اخلطيب قال الكتب الستة.

  (.7/18(، األعالم)9/377التهذيب)

 العطار يزيد بن أابن عن وىر  البصري، سهل أبو العنربي، التميمي ذكوان بن سعيد بن الوارث عبد بن الصمد عبد هو (7)
وغريهم. سري أعالم  خراش بن احلسن بن وأمحد اجلوزجان يعقوب بن إبراهيم عنه روىوغريهم، و  سلمة بن ومحاد

 (.18/99(، هتذيب الكمال)9/516النبالء)

 ثقة شيخ"قال ابن حامت:  سلمة بن ومحاد زيد بن محاد عنه روىو  عثمان ىبأ عن روى، اجلريرى فروخ بن عباس ( هو8)
 (.6/212. اجلرح والتعديل)"ثقة
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 .(1)عبدر(

، قال: (3)، قال: أخربان أيب(2)وأخربان جعفر بن حممد، قال: أخربان إبراهيم بن أمحد الوكيعي     
وحممد بن عبيد هللا عن عمرو بن شعيب عن  (5)عن حجاج بن أرطاة (4)أخربان حممد بن فضل

أوقية فأداها غي عشرة )من كاتب عبده على مائة : أبيه عن جده قال: قال رسول هللا 
 .(6)أواق مث عجز فهو رقيق(

عن  (7)وأخربان جعفر، قال: أخربان إبراهيم، قال: أخربان أيب، قال: أخربانعبيدهللا بن موسى     
وعبد هللا بن  (2)وعمر بن عبد هللا موىل غفرة (1)عن حممد بن املنكدر (8)موسى بن عبيدة

                              
(،والدار قطين يف كتاب املكاتب 4/20)3927رواه أبو داوود يف كتاب العتق ابب املكاتب يؤدي برقم  (1)

(، والنسائي يف السنن 4/142( نصب اآلية )2/237(وقال احلاكم صحيح اإلسناد وّل خيرجاه املستدرك )4/121)
  (.3/197)5026الكربى يف ابب املكاتب برقم 

. روى عن أبيه أمحد بن عمر الوكيعي. هتذيب اليمان بن حذيفة موىل الوكيعي، مرع بن أمحد بن إبراهيم هو (2)
 (. 1/55(، هتذيب الكمال)1/412الكمال)

 املعروف الضرير اجلالب املقرئ الكويف جعفر أبو الكندي، عبدهللا بن واقد بن جهم بن حفص بن عمر بن أمحدهو  (3)
 كتاب  يف داود وأبو مسلم، عنه روىوغريهم، و  منري، بن هللا وعبد،اجلعفي وحسني عون، بن جعفر عن روى .ابلوكيعي

 (.1/55(، هتذيب الكمال)1/412ومجاعة. هتذيب الكمال) الوكيعي، عمر بن أمحد ابن إبراهيم وابنه
 ّل أقف على ترمجة له.(4)
 .والفقه احلديث ىف األئمة أحد. الفقيه الكويف النخعى شراحيل بن هبرية بن ثور بن أرطأة بن احلجاج أرطأة أبو هو (5)

 .األئمة من وآخرون وشعبة، والثورى، إسحاق بن حممد عنه روىو . التابعني من وغريهم والزهرى والشعىب، عطاء، مسع
 (.2/172(، هتذيب التهذيب)1/202. هتذيب األمساء)به حيتجوا فلم اجلمهور، وضعفه مدلس، أنه على واتفقوا

 (.3/561مث قال :هذا حديث حسن غريب ) 1260جاء يف املكاتب برقم  أخرجه الرتمذي يف ابب ما( 6)

 مساعيلإ بن براهيمإ عن روى .الكويف حممد أبو موَلهم العبيسي، ابذام وامسه املختار، أيب بن موسى بن هللا عبيد هو (7)
(،هتذيب 5/334وغريهم. اجلرح والتعديل) خالد أيب بن وإمساعيل يونس بن سرائيلإو  الليثي زيد بن وأسامة جممع بن

 (. 19/164الكمال)

 بن هللا وعبد وحممد عبدهللا أخويه عن روى .املدن العزيز عبد أبو الربذي عمرو بن نشيط بن عبيدة بن موسى هو (8)
". هتذيب احلديث منكر :أمحد قال .وآخرون املبارك وابن والثوري عبدهللا بن بكار أخيه ابن عنهوغريهم، وروى  دينار

 (.10/318(، هتذيب التهذيب)29/104الكمال)
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هل أنت مبلغ قومك ما حني أرسله إىل مكة: ) (4)قال لعتاب بن أسيد أن  النيب   (3)عبيدة
 .(5)آمرك به ف كر أحكاماً منها: ومن كاتب مكاتباً فهو أحق به حىت يوضي كتابته(

وعن جابر بن عبد هللا: شروطهم بينهم. يعين أن شرط أن يعود يف الرق إذا عجز كان       
 .(6)فهو كذلك كذلك، وإن شرط أن يعتق منه بقدر ما أدى

عن عامر عن مسروق يف مكاتب عجز كيف يصنع مبا أخذ من كاتبه، قال: "جيعله السيد      
 .(7)يف مثله من الرقاب"

 .(8)عن الشعيب عن شريح يف مكاتب عجز فرده يف الرق وّل أيخذ من موَله ما أخذ منه

، وإن كان َل قال أبو احلسني: إذا كان ما أخذه السيد هو من كسب العبد وّل يرده
                                                                                       

 وروى الصحابة بعض أدرك. احلديث رجال من زاهد،، املدىن القرشى ديراهلُ  بن هللا عبد بن املنكدر بن حممدهو  (1)
ه .هتذيب 130وقد تُويف سنة "الصدق معادن من املنكدر ابن": عيينة ابن قال، وروى له الستة. و عنهم

 (.7/112(، األعالم)9/417(، هتذيب التهذيب)26/503الكمال)
 نسأ عن روى، و والقاسم املسيب بن سعيد وسأل عباس ابن درك، أغفرة موىل حفص أبو املدن عبدهللا بن عمر ( هو2)

وله حديث عند أيب .وغريهم سعد بن والليث العمري حممد بن وعمر الرجال أيب بن عبدالرمحن عنهروى و ، وطائفة
 (.7/414داود والرتمذي. هتذيب التهذيب)

 عبد بن هللا عبيد ومسع. مرسالً  هللا عبد بن جابر عن روى. لؤى بن عامر بىن موىل نشيط، بن عبيدة بن هللا عبدهو  (3)
 بقديد احلرورية قتلتهوقد . ضعيف عبيدة ابن هللا عبد: معني بن حيىي وقال .وغريمها العزيز، عبد بن وعمر عتبة، بن هللا

 (.1/381هتذيب األمساء) .ه 130 سنة
 كان.  الصحابة من مكي، قرشي وال: الرمحن عبد أبو مشس، عبد بن أميه بن صاالع أيب بن أسيد بن عتاب هو (4)

 ىلإ خمرجه عند عليها  النيب واستعمله مكة، فتح يوم أسلم. سالماإل صدر يف العرب أشراف من ،عاقالً  شجاعاً 
. معرفة ه  23 ه  وقيل: بل كانت سنة13 سنة وكانت وفاته  بكر، أبو وأقره. سنة 21 عمره وكان ه  8 سنة حنني

 (.7/72(، هتذيب التهذيب)4/223الصحابة)
 (.8/382رواه عبد الرزاق يف املصنف موقوفاً عن ابن شهاب) (5)

  (.8/405(،مصنف عبد الرزاق )2/981صحيح البخاري )( 6)

 (.4/405أيب شيبه ) (،ابن22/179التمهيد)( 7)

 (.4/405(،ابن أيب شيبه )22/179يُنظر: التمهيد )( 8)
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 يستقرضه العبد أو أخذه من زكاة رجل  فعلى السيد رده وهذا الذي أراده مسروق.

 .(1)حيتجنب من مكاتب بقي عليه من مكاتبته دينار" وعن جماهد: "ّل يكن أزواج النيب       

 .(2)عن خالس وقتادة عن علي: "إذا عجز يستسعى سنتني فإذا أدى وإَل رد يف الرق"     

 .(3)عن جابر بن زيد: "إذا عجز استسعى"     

 فصل منه:
أخربان حممد بن بكر، قال: أخربان أبو داود، قال: أخربان مسدد، قال: أخربان سفيان عن      

)إذا  : مكاتب ألم سلمة قال: مسعت أم سلمة تقول: قال لنا رسول هللا  (4)الزهري عن نبهان
 .(5)فلتحتجنب منه( كان إلحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي

 . (6)قيل: إمنا حثهم بذلك على األداء     

وعن عمر أنه قال على املنرب: "إنكم تكاتبون مكاتبني، فأيهم أدى النصف فال رق      
 .(7)عليه"

                              
  (.10/325سنن البيهقي ) (1)

 (.7/561معرفة السنن واآلاثر)( 2)

 (.9/242احمللى )( 3)

 آل موىل عبدالرمحن بن وحممد الزهري عنهروى و  عنها روى .ومكاتبها سلمة أم موىل املدن أبوحيىي املخزومي نبهانهو  (4)
 (.10/372(، هتذيب التهذيب)29/311هتذيب الكمال) .طلحة

(،وابن ماجه يف كتاب العتق 4/21)3928رواه أبو داوود يف كتاب العتق ابب يف املكاتب يؤدي بعض كتابته برقم  (5)
(، أخرجه أبو داوود 7/546(، اإلمام الشافعي: ينظر معرفه السنن واآلاثر )2/842)2520ابب املكاتب برقم 

(،رواه الرتمذي يف ابب ما جاء يف الكاتب إذا كان 1/296’)الرتمذي وابن حبان وإسناده ضعيف :اآلداب الشرعيو 
  ( وقال الرتمذي:حديث حسن ضعيف.3/265) 1261عنده ما يؤدي برقم 

 (.3/562ينظر سنن الرتمذي )( 6)

  (.3/111(،شرح معان اآلاثر )9/242احمللى ) (7)
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 . (1)وعن عطاء عن علي: "أنه إذا أدى النصف فهو حر"، وعن عروة حنوه     

 .(2)وعن احلسن: "إذا أدى الشطر فهو غرمي"     

وعن مغرية عن إبراهيم قال: قال عبد هللا: "إذا أدى قيمته فهو غرمي"، وعن الشعيب عن ابن      
 .(3)مسعود وشريح حنوه

 . (4)وعن حجاج عن عامر عن ابن مسعود وشريح: "إذا أدى الثلث فهو غرمي"     

 . (5) وعن منصور عن إبراهيم قال: قال عبد هللا: "إذا  أدى ثلثاً أو ربعاً فهو غرمي"     

 .(6)وعن ابن عباس: "إذا كتبت الصحيفة فهو غرمي"     

قال أبو احلسني: هذا غلٌط عليه، وهللا أعلم؛ ألن الذي روى روى قصة بريرة وعلم أن 
ت مكاتبة، فلو كانت ملكت نفسها بعقد الكتابة  وأعتقتها وكان عائشة اشرتهتا ِبمر النيب  

 كاملشرتي للعبد ملا ردها يف الرق ابلعجز وَل استأنفت شراؤها منهم بعد أن تبعت احلكم.

  (7) وعن علي قال: "جتري العتاقة فيه يف أول جنم"     

 :(8)[فصل منه: في المكاتب في أول نجم يعني أنه يعتق منه بقدر ما أدى]

شعيب والنخعي عن علي قال: يرث وحيجب بقدر ما أدى ويعتق منه بقدر ما أدى، وعن ال     
                              

  (.9/229(،)9/228احمللى ) (1)

 (.9/126املغين )( 2)

  (.8/411يُنظر: مصنف عبد الرزاق ) (3)

  (.9/33احمللى ) (4)

  (.8/411مصنف عبد الرزاق ) (5)

 (.9/126(، املغين )9/229قال ابن حزم روى عن ابن عباس وّل جند له إسنادا إليه احمللى )( 6)

  (.9/126املغين ) (7)

 منه وعن علي جتري العتاقة".يف ج " فصل  (8)
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 .(1)ومن أعتق منه قليل أو كثري فهو بتلك املنزلة

قال أبو احلسني: يعين إذا أعطى كتابته عتق نصفه وملك نصف كسبه، فإذا مات كان 
نصف دية حر ونصف نصف كسبه لورثته حبق احلرية ونصفه لسيده حبق الرق، وإن قتل كان فيه 

 قيمته.

قال: كان علي أفقه من أن يقول يعتق من املكاتب بقدر ما أدى،  (2)وعن احلارث العكلي
 منكراً للحديث عنه.

واستدل من قال هبذا مبا أخربان أمحد بن كامل، قال: أخربان أمحد بن عبيد هللا الربنسي،      
سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: أخربان يزيد بن هارون، قال: أخربان محاد بن 

)إذا أصاب املكاتب حدًا أو ميااثً ورث حبساب ما أعتق منه، وأقيم عليه قال:  عن النيب  
 .(3)احلد حبساب ما أعتق منه، ويودى حبصة ما أدى دية حر وما بوي دية عبٍد(

 أبو بكر عن هشام أخربان جعفر، قال: أخربان إبراهيم، قال: أخربان أيب، قال: أخربان     
)يودى املكاتب قال:  الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري، عن عكرمة عن ابن عباس أن  النيب  

  (4)بودر ما أعتق دية احلر وبودر ما بوي منه دية العبد(

                              
 (.10/326سنن البيهقي )( 1)

 الشعيب عامروقد روى عنه وعن  النخعي إبراهيم أصحاب من فقيهاً  كان  .الكويف التيمي العكلي يزيد بن  احلارث هو (2)
ومجاعة. هتذيب  الضيب نذير بن إايس بن ورفاعة النيلي، دينار بن خالد :عنه روى، و احلضرمي جني بن هللا وعبد

 (.2/142(، هتذيب التهذيب)5/308الكمال)
(،والرتمذي يف كتاب ابب ما جاء يف املكاتب 4/194)4582أبو داوود يف كتاب الدايت ابب يف دية املكاتب برقم ( 3)

(، والنسائي يف ابب املكاتب يعيب احلد برقم 3/560وقال :حديث حسن ) 1259إذا كان عنده ما يؤدي برقم 
 (.2/238( وقال احلاكم صحيح اإلسناد وّل خيرجاه املستدرك )7209)7266

( وقال احلاكم حديث صحيح مع شرط 4/84)6390النسائي يف كتاب الفرائض توريث املكاتب بقدر ما أدى برقم ( 4)
 (.2/237البخاري وّل خيرجاه)
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 .(2)يقوَلن ذلك (1)قال حيىي بن أيب كثري: وكان علي ومروان بن احلكم     

، قال: (3)إبراهيم، قال: أخربان أيب، قال: أخربان يعلى بن عبيدأخربان جعفر، قال: أخربان      
 .(5)حنوه عن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة عن ابن عباس عن النيب  (4)أخربان حجاج الصواف

وقد أرسل بعضهم احلديث: حدثنا جعفر، قال: حدثنا إبراهيم، قال: حدثنا أيب، قال:      
)املكاتب يرث بودر ما قال:  تادة عن عكرمة أن  النيب  حدثنا محاد بن سلمة، قال: حدثنا ق

 .(6)أعتق منه، وإن جىن جناية أو أصاب حداً فبودر ما أعتق منه(
، (7)أخربان جعفر، قال: أخربان إبراهيم، قال: أخربان أيب، قال: أخربان مؤمل بن إمساعيل     

محاد بن زيد، قال: أخربان أيوب عن عكرمة أن مكاتباً قُتل على عهد رسول هللا  (8)قال: أخربان/

                              
 بين من ملك من أول هوو  أموى، خليفة ،فمنا عبد بن مشس عبد بن أمية ابن العاص أىب بن احلكم بن مروانهو  (1)

 كاتبا  واختذه خاصته يف جعله عثمان أايم كانت  فلما املدينة وسكن ابلطائف، ونشأ مبكة، ولد .العاص أىب بن احلكم
  (.7/207(، األعالم)3/476ه . سري أعالم النبالء65وقد تُويف بعد أن حكم الشام سنة  .له

 (.9/126يُنظر: املغين )( 2)

ا، وغريمه نصارياأل سعيد بن وحيىي خالد أيب بن إمساعيل عن روى.  احلنفي ويقال اَلايدي أمية بن عبيد بن يعلىهو  (3)
، وقيل غري  ومائتني تسع سنة شوال يف . وقد مات وآخرون راهويه بن وإسحاق عبيدة بن حممد أخوه عنهروى و 

 (.11/353(، هتذيب التهذيب)1/334ذلك. تذكرة احلفاظ)
 عن روىثقة حافظ.  .البصري موَلهم، الكندي عثمان، أبو: ويقال الصلت، أبو الصواف عثمان أيب بن حجاجهو  (4)

 ، املفضل بن وبشر علية، بن إمساعيل عنه روى، وغريهم. و  كثري  أيب بن وحيىي، البصري واحلسن أرطاة، أيب بن أرطاة
 (.2/187(، هتذيب التهذيب)5/443الكمال)ه . هتذيب 143ومجاعة. مات سنة  زيد بن ومحاد

 (.4/193) 4581أبو داوود يف كتاب دية املكاتب برقم ( 5)

وقد قال أبو داوود وأرسله محاد بن زيد وإمساعيل عن أيوب عن عكرمة عن  4582ينظر ختريج أبو داوود السابق برقم ( 6)
 (.10/325)21443( وينظر سنن البيهقي برقم 4/194النيب صلى هللا عليه وسلم )

 براهيمإ وروى عن .مكة سكن. البصرة أهل من. احلديث رجال من ،اخلطاب آل موىل العدوى، إمساعيل بن مؤملهو  (7)
ومجاعة. مات سنة  املديين، بن وعلي راهويه، بن سحاقإو  حنبل، بن محدروى عنه أو  زيد بن ومحاد اخلوزي، يزيد بن

 (.7/334(، األعالم)29/176ه . هتذيب الكمال)205
  .90هناية اللوحة رقم  (8)
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 (1))فأمر رسول هللا أن يودي ما أدى دية احلر، وما مل يؤد دية العبد(؛. 
، قال: حدثنا علي بن (2)[قال وكيع]حدثنا جعفر، قال: حدثنا إبراهيم، قال: حدثنا أيب      

 .(4)ثري عن عكرمة عن ابن عباس: "حد املكاتب حد اململوك"عن حيىي بن أيب ك (3)املبارك
)أنه جعل حرًا حبساب ما أدى؛  وهذا يوهن ما رواه عكرمة عن ابن عباس عن النيب       

 .(6)كان ال يروي حكماً مث خيالفه(  (5)[إذ]
 . (7)وعن إبراهيم عن علي: "جيري عليه احلدود بقدر ما أدى"     
 . (9)عن عامر: "يعتق منه بقدر ما أدى" (8)وعن طارق بن عبد الرمحن     
 .(11) (10)[عتقه]وعن الزهري والثوري: جنايته يف      
وعن احلكم عن علي وابن مسعود وشريح يعطى سيده من تركته ما بقي من كتابته، فإن      

                              
( مرفوعا وجاء مرسال عن 4/236)7015(، السنن الكربى برقم 8/46اجملتيب ) 4812النسائي يف دية املكاتب برقم( 1)

 (.3/197عكرمة السنن الكربى )

 يف ج "قال:حدثنا وكيع".( 2)

 كثري  أيب بن وحيىي عروة بن وهشام وأيوب صهيب بن العزيز عبد عن روى .البصري( 2) اهلنائي املبارك بن عليهو  (3)
 (.7/328وله حديث يف الكتب الستة. هتذيب التهذيب) .وغريهم املعلم وحسني

  (.4/317(، مصنف بن أيب شيبه )9/228(،احمللى )2/467الدارمي ) (4)

 يف ج "إذا".( 5)

 (.9/228احمللى )يُنظر: ( 6)

 (.8/410مصنف عبد الرزاق )( 7)

 جبري بن وسعيد اجلهين، وهب بن وزيد عتيبة، بن احلكم عن روى .الكويف محسي،األ البجلي الرمحن عبد بن طارقهو  (8)
وغريهم.وقد روى له الستة. هتذيب  عمارة بن واحلسن خالد، أيب بن وإمساعيل يونس بن إسرائيل عنه روىومجاعة، و 
 (.13/345الكمال)

  (.9/241(،احمللى)4/318مصنف بن أيب شيبه ) (9)

 يف ج "عنقه".( 10)

  (.22/175التمهيد ) (11)
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عن علي حنوه، جعلوه   (1)فضل شيء كان لورثة املكاتب، وعن عطاء وإبراهيم وأيب البخرتي
كغرمي  حل دينه مبوته، وعن شريح والزهري حنوه، وبه قال ابن املسيب وأبو سلمة ابن عبد الرمحن 
والنخعي والشعيب ومنصور ومالك وأبو حنيفة، غري أن مالكًا جعل من كان معه يف كتابته أحق 

الكتابة وله ابن، قال: ما ِمن ّل يكن معه من ورثته، قال مالك يف مكاتب هلك وله أخ معه يف 
 .(2)فضل عن كتابته ألخيه دون اَلبن

مابقي ]وعن الشعيب عن علي إذا مات املكاتب وترك ماًَل قسم ما ترك على ما أدى وعلى      
.وهذا خالف ملا رواه احلكم وعطاء (4)ما أدى فلورثته، وما أصاب ما بقي فلمواليه (3)[ِما أصاب

 .(5)عليوإبراهيم وأبو البخرتي عن 
وقد روينا عن احلكم يف أول هذا الباب عن علي أنه قال: "جتري العتاقة فيه يف أول      

 .(6)"جنم
عن أشعث عن احلسن: "يعتق الرجل من عبده ما شاء" قالوا عن من اي أاب سعيد: قال:      

 .(7)عن علي

 باب

 )املعـتق بعضــه(

                              
 عباس ابن عن روى .احلديث يف ثقة. الكوفة أهل فقهاء من البخرتي، أبو ابلوَلء، الطائي، فريوز بن سعيدهو  (1)

 فقتله برمح احلجاج رجال أحد طعنه اجلماجم دير وقعة كانت  وملا األشعث، ابن مع احلجاج، على واثر. وطبقته
 (.3/99(، األعالم)6/292ه . طبقات ابن سعد)82وذلك سنة 

  (.22/175التمهيدي ) (2)

 ليست واضحة يف أ واملثبت يف ج.( 3)

  (.22/175التمهيدي ) (4)

 (.22/175التمهيدي )( 5)

  (.9/126املغين ) (6)

 (.9/200احمللى )( 7)
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اختلف يف العبد بني شريكني يعتق أحدمها نصيبه، فقالت طائفة يعتق مجيعه من حني      
أعتقه ويرث ويورث وله وَلؤه وعليه قيمة نصيب شريكه إن كان موسرًا سواء أعطاه القيمة أو 
منعه كما لو قتله، وجعلوا عتقه إتالفًا َل سبيل للشريك عليه، فإن كان معسرًا فالشريك على 

  (1)قامسه كسبه أو خيدمه يوماً وخيلي لنفسه يوماً وَل سعاية عليه، وبه قال الشافعيملكه ي

وقال مالك حيكم على املوسر بقيمة حصة الشريك وَل يعتق حصة الشريك حىت يقبض      
 .(2)قيمته، وهو أحد قول الشافعي

به حممد بن بكر، قال: ، كما أخربان (3)وعن حيىي بن سعيد وعروة وأيب الزاند وربيعة حنوه     
أخربان أبو داود، قال: أخربان أمحد بن حنبل، قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ساّل 

)إذا كان العبد بني اثنني فأعتق أحدمها نصيبه، فإن كان موسراً : عن أبيه يبلغ به النيب  
 .(4)يووم عليه قيمة ال وكس وال شطط مث يعتق(

ت املعتق قبل أن حيكم عليه بعتق الباقي ّل حيكم على ورثته بعتق ذلك، وقال مالك: إن ما     
وحكم الشافعي بعتقه إذا مات وإن أتى على مجيع تركته إَل أن يعتق يف املرض فيقوم من 

 .(5)الثلث

 وعن ربيعة: إن كان املعتق معسراً فعتقه ابطٌل.

 .(6)هما يف قول مالكفإن أعتق الشريك حصته قبل أن يقبض قيمته فالوَلء بين     

                              
 (.9/127(،املغين )1/507يُنظر: التلخيص ) (1)

 (.9/127(، املغين )1/507 يف القدمي. يُنظر: التلخيص ) (2)

 . (9/127(،املغين )1/507يُنظر: التلخيص ) (3)

،والنسائى يف السنن يف ذكر العبد (4/25)3947رواه أبو داوود يف كتاب العتق ابب فيمن روى انه َل يستسعى برقم ( 4)
(،رواه مسلم يف كتاب اإلميان ابب من اعتق شركا له يف 3/181السنن الكربى )4941،4942يكون بني اثنني برقم 

 ( واللفظ أليب داوود.3/1287)1501عبد برقم 

 (.12/112(،روضة الطالبني )1/507يُنظر: التلخيص ) (5)

  (.1/507يُنظر: التلخيص ) (6)
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 .(1)وقال الشافعي: الوَلء لألول وليس للثان إَل القيمة إذا كان املعتق موسراً      

فاستدلوا مبا أخربان به حممد بن بكر، قال: أخربان أبو داود، قال: أخربان القعنيب عن مالك عن 
يم عليه قيمة العدل )من أعتق له شركًا يف مملوٍك ققال:  انفع عن ابن عمر أن  رسول هللا 

 .(2)فأعطاه شركاؤه حصصهم وأعتق عليه العبد، وإال فود أعتق منه ما أعتق(

أخربان حممد بن بكر، قال: أخربان أبو داود، قال: أخربان احلسن بن علي، قال: أخربان عبد      
)من أعتق قال:  عن الزهري عن ساّل عن ابن عمر أن  النيب   (3)[معمر]الرزاق، قال: أخربان 

 .(4)شركاً له يف عبٍد عتق ما بوي يف ماله إذا كان له مال ما بلغ مثن العبد(

 .(5))وإال فود عتق ما عتق(قال أبو احلسني: وّل يذكر ساّل      

ورواه أيوب عن انفع، قال أيوب: كان انفع رمبا قال: "وإَل فقد عتق منه ما عتق" ورمبا ّل يقله، 
 .(6)أو شيٌء قاله انفعفال أدري هو يف احلديث 

قال أبو احلسني: يشبه أن يكون ذلك من قول انفع ملا أخربان به جعفر، قال: أخربان      
، قال: أخربان حيىي بن سعيد، عن انفع (7)إبراهيم، قال: أخربان أيب، قال: أخربان عبد هللا بن منري

. قال لف عتق ما بوي()من أعتق نصيبًا يف إنسان ك: عن ابن عمر قال: قال رسول هللا 

                              
 (.1/507يُنظر: التلخيص ) (1)

(،ومسلم يف كتاب العتق برقم 2/882)2359رواه البخاري يف كتاب الشركة ابب تقومي األشياء بني شركاء برقم ( 2)
 (.4/24)3940(، وأبو داوود يف كتاب العتق ابب فيمن روى أنه َل يستسعى برقم 2/1139)1501

 يف ج "حممد".( 3)

 (.3/1287)1501ابب من أعتق شركاً له  برقم رواه مسلم يف كتاب اإلميان ( 4)

 . -املوضع السابق -يُنظر: صحيح مسلم ( 5)

 (.2/882يُنظر: صحيح البخاري )( 6)

 عبدهللا بن جلحواأل املخزومي الفضل بن إبراهيم :عن وى. ر الكويف هشام أبو اخلارقي، اهلمدان منري بن عبدهللاهو  (7)
ومجاعة.  شيبة أيب بن حممد بن عبدهللا بكر وأبو حنبل بن أمحد عنه روىوغريهم، و  خالد أيب بن وإمساعيل الكندي

 (.16/225(، هتذيب الكمال)9/244ه . سري أعالم النبالء)199وقد روى له الستة. مات سنة 
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 .(1)انفع: فإن ّل يكن عنده ما يعتقه جاز ما صنع

وأخربان جعفر، قال: أخربان إبراهيم، قال: أخربن أيب، قال: أخربان عبد هللا بن منري، قال:      
أخربان حجاج بن أرطأة عن القاسم بن عبد الرمحن عن انفع عن ابن عمر قال: قال رسول هللا 

 :(2)اً له يف عبٍد ضمن ألصحابه يف ماله إن كان له مال()من أعتق شوص. 

 .(3)قال انفع: وقال ابن عمر: "فإن ّل يكن له ماٌل سعى العبد"     

 قال أبو احلسني: فلو كان ذلك يف اخلرب ملا جعل ابن عمر على العبد سعاية.

 .(5)عن انفع وّل يذكر "وإَل فقد عتق ما عتق" (4)ورواه جويرة

أخربان حممد، قال: أخربان أبو داود، قال: أخربان أمحد بن حنبل، قال: أخربان حممد ابن      
أن : )(1)عن أبيه (7)عن ابن التلب (6)جعفر، قال: أخربان شعبة عن خالد عن أيب بشر العنربي

                              
 (.3/223(،وأبو عوانة يف املسند )3/184)4958رواه النسائي يف السنن يف ذكر العبد يكون بني اثنني برقم ( 1)

(، وابن أيب شيبه يف املصنف يف ابب العبد 3/180)4938رواه النسائي بسنده يف ذكر العبد يكون بني اثنني برقم  (2)
 (.4/423)21728يكون بني الرجلني برقم

 (.1/268(،التمهيد )4/423مصنف ابن أيب شيبة) ( 3)

 عمر ابن موىل وانفع بيهأ عن روى .حمدث مامإ بصري .الضبعي خمارق أبو الثبت احلافظ، عبيد ابن امساء بن جويرةهو  (4)
ه . تذكرة 173 سنة توىف .مجاعةو  ومسدد بن هالل وحيان مساءأ بن حممد بن هللا عبد عنهروى و ، ومجاعة شهاب وابن

 (.1/131احلفاظ)
  (.3/1286ينظر صحيح مسلم ) (5)

 سفيان وأيب التلب وابن البجلي جندب عن روى .البصري بشر أبو العنربي التميمي شهاب بن مسلم بن الوليدهو  (6)
 ابن وذكره حامت وأبو معني وثقه ابن .وغريمها عبيد بن ويونس عروبة أيب بن سعيد عنهروى و  .وغريهم انفع بن طلحة
 (.11/133(، هتذيب التهذيب)31/85هتذيب الكمال) .الثقات يف حبان

وكان ألبيه صحبة،  أبيه عن يروي .بصريال العنربي التميمي ربيعة بن ثعلبة بن التلب بن هلقام :ويقال ملقام هو هو (7)
". هتذيب جمهول انه" :حزم ابن وقال .ملقام بنت عبدهللا أم وابنته حجرة بن غالب أخيه ابن عنهروى و 

 (.1/262(،هتذيب التهذيب)28/483الكمال)
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 .)(2)رج،ً أعتق نصيباً له من مملوك فلم يضمنه النيّب 

معسرًا إَل أنه روي أنه عليه الصالة والسالم ضمن املوسر قال أبو احلسني: معناه أنه كان 
 حىت ابع فيه غنيمة له. وأنه قال ليس للشريك.

وقال أبو حنيفة: الشريك ابخليار بني أن يعتق نصيبه أو يستسعى العبد يف نصيبه ويكون وَلؤه 
ضمنه، وإن   (3)ما/بينهما، أو يضمن املعتق إن كان موسراً مث يرجع املعتق على العبد فيستسعيه في

ّل يضمن، وجيعله كاملكاتب ما دام عليه سعاية َل يرث، فإن مات أدي  (4)[معسراً ]كان املعتق 
 .(5)من مال سعايته والباقي لورثته

 وعن عطاء يف العبد بني الرجلني يعتقه أحدمها، قال: يغرم ويسعى العبد فيما غرم.

ن املعتق موسرًا ضمن وّل يرجع به على العبد وقال الثوري وأبو يوسف وحممد وزفر: إن كا     
وَل سعاية على العبد، وإن كان معسراً استسعي العبد وَل يرجع به العبد على املعتق، والوَلء كله 

 .(6)للمعتق، وهو حر يف مجيع أحكامه من يوم أعتق، يرث ويورث

على املعتق مبا يسعى  وحكي عن ابن شربمة وابن أيب ليلى مثله، إَل أهنما جعال للعبد أن يرجع
 .(7)فيه مىت أيسر

                                                                                       
روى و  . النيب عن روى .صحبة له ملقام والد، العنربي التميمي ربيعة بن ثعلبة بن( الالم وكسر التاء بفتح) لبالتَ هو  (1)

  ما أنه :زدياأل وذكر .متيم بين من احلجرات وراء من اندوا الذين يف كان  أنهوقيل:  .ملقام ابنه عنه
 (.4/320(، هتذيب الكمال)1/384معجم الصحابة) .ابنه غري عنه روى

  (.10/284)21176رواه البيهقي يف السنن الكربى يف كتاب العتق برقم  (2)

 .91هناية اللوحة رقم ( 3)

 يف أ " موسراً"، واملثبت كما يف ج.( 4)

 (. 1/508التلخيص ) (،10/274ينظر:السنن الكربى ) (5)

 (.1/507يُنظر: التلخيص )( 6)

  (.1/507يُنظر: التلخيص ) (7)
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وعن الشعيب وإبراهيم: الوَلء للمعتق ضمن أو ّل يضمن، وعن ابن أيب ليلى واحلسن بن      
 .(1)صاحل حنوه

 .(2)وعن ابن عمر: إن كان املعتق معسراً استسعي العبد والوَلء بينهما     

 وعن إبراهيم أيضاً وقتادة ومحاد حنوه. 

هو حر من يوم أعتق وعلى املعتق قيمة حصة الشريك موسراً كان أو معسراً؛ وقال بعضهم: 
 ألن عتقه إتالٌف يتبعونه إذا أيسر وَل سعاية على العبد.

 . (3)وحكى حممد بن سريين عن بعضهم أنه جعل حصة الشريك يف بيت املال     

 .(4)وحكي عن ابن عباس أنه جعل املعتق بعضه حراً يف مجيع أحكامه     

وعن احلسن يعتق الرجل من عبيده ما شاء ورواه عن علي. وبه قال أهل الظاهر كما يهب من 
، قال: (5)عبده ما شاء، ويدل عليه ما أخربان به أبو علي احلسني بن حممد بن يزيد التسرتي

، قال: أخربان أبو داود السجستان، قال: أخربان رافع (6)أخربان حممد بن أمحد بن عمرو اللؤلؤي
، قال: (1)، قاَل: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخربان عمر بن حوشب(7)وحيىي بن موسى البلخي

                              
 (.1/508يُنظر: التلخيص ) (1)

 (.9/192حكاه ابن حزم عن طائفة. احمللى )( 2)

 (.7/316(،واَلستذكار)2/276يُنظر: بداية اجملتهد ) (3)

 (.13/18الذخرية )( 4)

 ّل أقف على ترمجة له.( 5)

مسع منه ومن غريه وقيل: إنه قرأ سنن أيب داود  .داود ىبأ صاحب اللؤلؤي عمرو بن محدأ بن حممد على أبو احملدث وه (6)
(، هتذيب 15/307ه . سري أعالم النبالء)333عليه أكثر من عشرين سنة، وكان يُدعى وراق أيب داود. مات سنة 

 (.3/107األمساء واللغات)

 .صلاأل كويف  خبت املعروف السختيان البلخي أبوزكراي احلدان ساّل بن ربه عبد بن موسى بن حيىيهو  (7)
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، مث اتفقا، عن أبيه عن جده قال: كان -(2) قال حيي عن إمساعيل بن أمية -حدثين إمساعيل، 
فأخربه، فقال  فأعتق جده نصفه، فجاء العبد إىل النيب   (3)هلم غالٌم يقال له طهمان أو ذكوان

، قال: فكان خيدم سيده حىت مات. قال أبو داود: )يعتق يف عتوك ويرق يف رقك(: نيب  ال
 .(5)(4)جده عمرو بن سعيد بن العاص

وقال أبو حنيفة: له أن يعتق بعض عبده ويستسعيه يف ابقي قيمته موسرًا كان أو معسراً، 
 حنوه. (6)[بن احلسن]وحكي عن الشعيب وعبيد هللا 

أعتق بعض عبده وحكم عليه بعتق الباقي، فإن مات قبل أن حيكم عليه ّل وقال مالك: إذا 
 حيكم بعتقه بعد موته وعتق منه ما أعتق.

وقال الشافعي: إذا أعتق بعض عبده عتق مجيعه إَل أن يكون مريضًا ويعتق منه ما محله 
 الثلث ويرق ابقيه.

                                                                                       
 الدارميو  والنسائي والرتمذي داود وأبو البخاري عنه روىو  .وغريهم ووكيع الضرير معاوية وأيب عيينة ابن عن روى

 (.11/253(، هتذيب التهذيب)9/188ه . اجلرح)240سنة مات. ثقة :والنسائي زرعة أبو قالو .وآخرون
 وقال، الثقات يف حبان ابن ذكره،  الرزاق عبد عنهروى و ، أمية بن امساعيل عنهو عمر بن حوشب الصنعان روى  (1)

 (.7/384(، هتذيب التهذيب)6/105". اجلرح)حاله يعرف َل" :القطان ابن
 موىل وعكرمة عمر ابن موىل وانفع املسيب ابن عن روى. موياأل العاص بن سعيد بن عمرو بن أمية بن مساعيلهو إ (2)

 .ثقة :حامت وأبو زرعة وأبو والنسائي معني ابن وقال .وغريهم ومعمر والثوري جريج ابن عنهروى و  .ومجاعة عباس ابن
 (.1/247ه . هتذيب التهذيب)144 سنة مات

  ّل أقف على ترمجة له. (3)

(،وقال يف معرفة السنن واآلاثر : تفرد به 9/148)16705مصنف عبد الرزاق يف ابب من اعتق بعض عبده برقم( 4)
 (.7/486وهو منقطع ) عمرو بن حوشب عن إمساعيل

  النيب عن روى .صغراأل وهو شدقابأل املعروف املدن أمية بن العاص بن سعيد بن العاص بن سعيد بن عمروهو  (5)
 سعيد بن حيىيو  وأمية وموسى سعيد أوَلده عنهروى و  . وعائشة وعلي وعثمان عمر وعن أبيه وعن مرسال

 بن عبدامللك قتله مث دمشق على وغلب اخلالفة طلب مث معاوية بن وليزيد ملعاوية املدينة ولغريهم.  و نصارياأل
 (.5/78(، األعالم)1/261ه . سري أعالم النبالء)70سنة  مروان

 ليست يف ج.( 6)



 اإلجياز يف الفرائض 

 
618 

بو داود، قال: أخربان مسلم بن واستدل من قال ابلسعاية مبا أخربان به حممد، قال: أخربان أ
عن  (3)عن بشر بن هنيك (2)، قال: أخربان قتادة عن النضر بن أنس(1)إبراهيم، قال: أخربان أابن

)من أعتق شوصًا يف مملوك فعليه أن يعتوه كله إن كان له : أيب هريرة قال: قال رسول هللا 
 .(4)مال، وإال استسعي العبد غي مشووق عليه(

حممد، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا علي بن عبد هللا، قال: أخربان حممد بن حدثنا      
عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشر بن هنيك عن أيب هريرة  (5)بشر

)من أعتق شوصًا أو شويصًا له يف مملوك فخ،صه عليه يف ماله إن  قال:  عن رسول هللا 
كن له مال قوم العبد قيمة عدٍل مث استسعي لصاحبه يف قيمته غي كان له مال، فإن مل ي

 .(6)مشووق عليه(
قال أبو داود: ورواه حيىي وابن أيب عدي عن سعيد بن أيب عروبة وّل يذكر السعاية، ورواه      

 .(2)عن قتادة وذكر السعاية (1)وموسى بن خالد (7)جرير بن حازم
                              

 بن يزيد عنه روى، و العاص بن سعيد بن عمرو بن ميةأ ىبأ بن سعيد عن روى القرشى ابنأ بن عنبسة بن ابنهو أ (1)
 (.2/300. اجلرح والتعديل)الرملي مرشل بن خالد

 بن وعلى حولاأل وعاصم قتادة عنه روىو  ،رقمأ بن زيد وعن بيهأ عن روى ،نصارياأل مالك بن نسأ بن النضرهو  (2)
 (.10/389(، هتذيب التهذيب)8/473اجلرح والتعديل) .الستة. وقد روى له ميمون بن وحرب زيد

 َل: وقيل سعيد بن حيىي وتركه جملز بوأو  نسأ بن النضر عنه روىو  هريرة ىبأ عن روى ،الشعثاء أبو هنيك بن بشريهو  (3)
 (.1/412(، هتذيب التهذيب)2/389اجلرح والتعديل) .، وبعضهم وثقهحبديثه حيتج

 (.4/23)3937أبو داوود يف ابب من ذكر السعاية برقم ( 4)

 وهشام خالد أيب بن مساعيلإ عن روى .الكويف هللا عبد أبو العبدي احلافظ املختار بن الفرافصة بن بشر بن حممدهو  (5)
وقد روى له الستة.  .وغريهم راهويه بن سحاقإو  شيبة أيب بن بكر وأبو املديين بن علي عنهروى و ، وعدة عروة بن

 (.9/64(، هتذيب التهذيب)9/265ه . سري أعالم النبالء)230وكانت وفاته سنة 
(،البخاري يف ابب إذا أعتق نصيبا يف عبد برقم 2/1140)1502مسلم يف كتاب العتق ابب سعاية العبد برقم  (6)

2390(2/893.)  

 رجاء وأيب الطفيل أيب عن روى. البصري اجلهضمي وقيل العتكي مث زدياأل شجاع بن عبدهللا بن حازم بن جريرهو  (7)
اجلرح  .وغريهم عاصم بن وعمرو ووكيع وهب وابنه شيخاه وأيوب عمشاأل عنهروى و ، ومجاعة واحلسن العطاردي
 (.2/60(، هتذيب التهذيب)2/504والتعديل)
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ومن ّل يوجب السعاية قال: إن صح اخلرب فهو على الندب واَلستحباب َل على احلتم      
واإلجياب؛ ملا أخربان به أبو علي احلسني بن جعفر التمار، قال: أخربان موسى بن زكراي التسرتي، 

 (3)قال: أخربان عبد األعلى بن محاد الرتمسي قال: أخربان محاد بن سلمة عن عطاء اخلراسان
ن سعيد بن املسيب عن حممد بن سريين عن عمران بن احلصني وقتادة ومحيد ومساك بن ع

عن احلسن عن عمران بن حصني أن  رجاًل أعتق ستة ِملوكني له عند موته وليس له  (4)حرب
 .(5)بينهم فأعتق اثنني ورّد أربعة يف الرق( )فأقرع رسول هللا ماٌل غريهم؛ 

 
 باب

 )توريث املعتق بعضه(
 لف من ّل يقل ابلسعاية إذا مات املعتق بعضه أو مات له ولد.اخت

فروي عن علي أنه قال: يرث ويورث بقدر ما عتق منه، وعن ابن مسعود حنوه، وبه قال عثمان 
 .(6)البيت واملزن يف آخرين، وليس للشريك أن يقامسه ما ورثه حبريته؛ ألنه ّل يكسبه جبميع بدنه

                                                                                       
 سليمان بن ومعتمر يونس بن وعيسى الفزاري إسحاق أيب عن روى. احلليب الوليد أبو الشامي خالد بن موسىهو  (1)

 (.10/304اجلرح والتعديل) .عسكر بن سهل بن وحممد الدارمي عبدالرمحن بن عبدهللا عنه روى، و عيينة وابن
 (ز4/24سنن أيب داوود )( 2)

 وابن عجرة، بن وكعب جبل، بن معاذ عن روى،  و الشام سكن. البلخى اخلراساىن األزدى مسلم أىب بن عطاءهو  (3)
 من وخالئق وشعبة ومالك، ومعمر، جريج، وابن رابح، أىب بن عطاء عنه روىو . التابعني من وآخرين وأنس، عباس،
 (.7/190(، هتذيب التهذيب)1/459هتذيب األمساء واللغات) .توثيقه على متفق العباد التابعني من وهو األئمة،

 له وروى. صحابياً  مثانني أدرك. الكوفة أهل من: املغرية أبو البكري، الذهلي خالد بن أوس بن حرب بن مساكهو  (4)
 شفي مث بصره، ذهب .يضعفه احملدثني بعضو . التاريخ يف والبخاري ماجه، وابن والنسائي والرتمذي داود وأبو مسلم
 (.3/138(، األعالم)4/204ه . هتذيب التهذيب)123مات سنة  .إليه وعاد

(،وابن حبان يف الصحيح برقم 3/187)4977رواه النسائي يف السنن يف ابب العتق يف املرض برقم ( 5)
 (.10/286)21185برقم (، والبيهقي يف كتاب العتق 11/465)5075

 (.9/127،املغين )366(،التهذيب 8/395يُنظر: مصنف عبد الرزاق ) (6)
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 .(2)، وبه قال مالك والشافعي يف القدمي(1)وعن زيد: َل يرث وَل يورث     

  (4). وجعله مالك (3)قال ابن سريج: فإذا ّل يورث احتمل أن جيعل ماله يف بيت املال      

، وهذا غلٌط؛ ألنه ليس ملالكه ابقيه على ما عتق منه وَلء وَل  (5)والشافعي يف القدمي ملالك ابقيه
 ملك.رحم وَل 

 .(6)وقال الشافعي يف اجلديد يورث منه بقدر حريته وَل يرث هو

 واختلف يف كيفية توريثه على قياس قول علي، وسنبينه إن شاء هللا.

 

 مسائل من ه ا الباب:

عبٌد بني شريكني نصفني أعتق أحدمها نصيبه وهو معسر مث مات العبد وقد اكتسب ماًَل 
 بعد أن أعتق: 

ة جعل للذي ّل يعتق من تركته سعايته أو ما بقي عليه منها إن كان فمن أوجب عليه سعاي
 أدى منها شيئاً والباقي لورثته.

ومن ّل جيعل عليه سعاية نظر يف تركته، فإن كان قد قاسم الشريك كسبه يف حياته وكان 
، وإن الذي يف يده هو ما خيصه حبريته أو كان قد هاايه على منفعته جعل الرتكة كلها لورثة العبد

                              
 (.9/127يُنظر: املغين ) (1)

 (.366/367يُنظر: التهذيب ) (2)

 (.6/30يُنظر: روضه الطالبني ) (3)

 .559يُنظر: الكايف  (4)

 .367يُنظر: التهذيب  (5)

  .367يُنظر: التهذيب  (6)
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الرقيق  (1)ّل يقامسه كسبه وَل منفعته فللشريك نصف تركته حبق ملكه فيه؛ ألنه اكتسبه بنصفه/
 ولورثته النصف الذي اكتسبه بنصفه احلر، وهذا قول الشافعي يف اجلديد.

وقيل: نصف الرتكة للسيد سواء قامسه كسبه أو ّل يقامسه وهو غلٌط؛ ألن الشريك إذا 
 حياته وَل سبيل له على ما اكتسبه بنصفه احلر كما لو كان بني استوىف حقه من كسبه يف

شريكني فاقتسما كسبه ّل يكن ألحدمها حق يف حصة اآلخر فالعبد إمنا خيلف أحد الشريكني 
 فيما أعتق منه.

 وقيل على قول مالك وقياس قول الشافعي يف القدمي: املال كله للشريك املالك.

 ك لبيت املال.وقيل على قياس قول زيد: ما تر 

فإن كان املعتق موسرًا ومات العبد فرتك بنتًا فلبنته النصف، والباقي للذي أعتق؛ ألن له 
وَلء كله وعليه قيمة نصيب الشريك يف أظهر قول الشافعي، وهو قول الشعيب والنخعي والثوري 

 وأيب يوسف وحممد.

حبق ملكه فيه وإن ّل  ومن قال َل يعتق نصيب الشريك حىت يقبض قيمته فله نصف تركته
يكن هاايه وَل قامسه كسبه يف حياته ويكون النصف اآلخر بني البنت واملعتق وَل يلزم املعتق 

 قيمة ما فات ابملوت، هذا أحد قول الشافعي.

ومن ّل يورث من املعتق بعضه جعل مجيع تركته للذي ّل يعتق، وهو قول مالك والشافعي يف 
 القدمي.

إن كان الذي ّل يعتق استسعي العبد يف نصيبه فله من تركته سعايته  ويف قول أيب حنيفة:
 وله نصف وَلئه ويكون ابقي تركته بني ابنته واملوليني.

 وإن كان قد ضمن املعتق رجع عليه بقيمة نصيبه وكانت الرتكة بني ابنته واملعتق نصفني.

                              
 .92اللوحة هناية ( 1)
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 فصل:

 د ومالك والشافعي وأيب حنيفة.فإن ترك احلر ابناً نصفه حر وعماً: فاملال للعم يف قول زي

 وهو لالبن يف قول ابن عباس والثوري وأيب يوسف وحممد.

 .(1)وله النصف والباقي للعم يف قول علي وعثمان البيت واملزن يف آخرين

 وعلى هذا القول تفرع املسائل؛ ألن اجلواب على القولني اآلخرين واضٌح.

ابنان نصف كل واحد حر وعم: هلما النصف، والباقي للعم وَل جيمع احلرية ليلحقهم ابلرق 
حرية ابن اتم فيكون هلما املال كله دون  (2)[حريتهما فيكون]الذي فيهم نقص، وقيل: جيمع 

 .(3)العم قاله حممد بن احلسن واللؤلؤي على قياس قول علي

: يكون هلما الثلثان بينهما على ثالثة، وقيل: وثلث اآلخر حر [حر]فإن كان ثلثا أحدمها 
                              

 : (  وصورة ذلك 1)
 قول علي وعثمان قول ابن عباس قول زيد 

 x 1 1/2 ابن نصفه حر
 الباقي x 1 عم

 

 يف ج "احلرية ليكون".( 2)

 : (  وصورة ذلك 3)

 القول الثان القول األول 

 ابن نصفه حر
1/2 1 

 ابن نصفه حر

 x الباقي عم 
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ينفرد الذي ثلثاه حر ابلثلث؛ ألنه يفضل اآلخر، والثلث اآلخر بينهما نصفني لتساويهما فيه، 
فيحصل للذي ثلثاه حر النصف ولآلخر السدس وللعم الثلث، ومن مجع احلرية جعل املال 

 .(1)بينهما على ثالثة

بقدر حريتهما، وقيل:  (2)[نصفه حر: املال بينهما على ثالثةفإن كان أحدمها حراً واآلخر ]
 .(3)ينفرد احلر ابلنصف والنصف اآلخر بينهما نصفني فيحصل للحر ثالثة أرابع املال

 .(4)بنت نصفها حر وعم: هلا نصف النصف، والباقي للعم

                              
 : (  وصورة ذلك 1)

 القول الثان القول األول 
قول من مجع 

 احلرية

 ثلثا املال (1/2ثلث+نصف الثلث=) ثلثا الثلثني ابن ثلثاه حر

 ثلث املال (1/6نصف الثلث=) ثلث الثلثني ابن ثلثه حر

 x الباقي الباقي عم

 

 ليستة يف ج.( 2)

 : (  وصورة ذلك 3)

 
 القول الثان القول األول

3 4 
 3 2 ابن حر

 1 1 ابن نصفه حر

 x x العم

 
 

 : (  وصورة ذلك 4)
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ن ابنتان نصف كل واحدة حر: هلما نصف النصف، ومن مجع احلرية جعل هلما النصف؛ أل
 .(1)فيهما حرية بنت

فإن كانت إحدامها حرة واألخرى نصفها حر: فالنصف بينهما على ثالثة، وقيل: تنفرد 
احلرة بنصف النصف؛ ألهنا تفضل األخرى بنصف حرية ويقتسمان النصف اآلخر نصفني، 

 فيصري للحرة ثالثة أمثان ولألخرى الثمن، وللعم النصف.

صف وبنصف حرية نصف السدس فيقتسمان ذلك ومن مجع احلرية جعل هلما حبرية الن
 .(2)على ثالثة وتصح من ستة وثالثني، للحرة أربعة عشر ولألخرى سبعة، وللعم مخسة عشر

                                                                                       
 4 

 1 نصف النصف بنت نصفها حر
 3 الباقي عم 

 

 : (  وصورة ذلك 1)
 قول من جع احلرية القول األول 
  8  4 

 بنت نصفها حر
 نصف النصف

1 
 النصف

1 
 1 1 بنت نصفها حر

 2 الباقي 6 الباقي عم
 

 : (  وصورة ذلك 2)

 
قول من مجع  القول الثان القول األول

 احلرية
6 8 36 

 14 3 2 بنت حرة
 7 1 1 بنت نصفها حر

 15 4 3 عم
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 ولو كان مكاهنما أختان: لكان اجلواب كذلك.

 فصل: 

ابن حر وبنت نصفها حر: لالبن مخسة أسداس؛ ألن البنت لو كانت أمة لكان له املال، 
حبريتها عن الثلث فتحجبه بنصف حريتها عن  (1)[حجبته]فلو كانت حرة لكان له الثلثان فقد 

نصف ذلك فيصري له مخسة أسداس، وللبنت السدس؛ ألهنا لو كانت حرة لكان هلا الثلث وهلا 
 ذلك. بنصف حريتها نصف

وقال بعض الكوفيني: لالبن أربعة أمخاس، وللبنت اخلمس؛ ألن نصف حريتها مبنزلة ربع 
حرية ذكر، فإذا مجعته إىل حرية اَلبن صار فيهما حرية وربع فابسطها سهاماً تكن مخسة، لالبن 

 .(2)أربعة وللبنت سهم

َلبن ِملوكًا وهلا بنت حرة وابن نصفه حر: للبنت الربع والسدس؛ ألن هلا النصف لو كان ا
الثلث لو كان حراً فيحجبها بنصف حريته عن نصف الفاضل فيصري هلا الربع والسدس، ولالبن 
الثلث؛ ألنه لو كان حرًا لكان له الثلثان فله بنصف حريته نصف ذلك، وللعم الربع، وقيل: 

حقان به فيصري فيهما حرية ذكر اتم فيست (4)[حرية اَلبن]البنت إىل  (3)[بضم نصف حرية]

                                                                                       
 

 يف ج "حجبتها".( 1)

 : (  وصورة ذلك 2)

 
 قول بعض الكوفيني قول اجلمهور

6 5 
 4 5 ابن حر

 1 1 بنت نصفها حر

 

 يف ج "بضم حرية البنت".( 3)

  يف ج "نصف حرية اَلبن". (4)
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 .(1)مجيع املال بينهما نصفني

؛ ألنه لو كان حراً (2)[سهماً ]ابن وبنت نصفهما حر: لالبن عشرة أسهم من أربعة وعشرين 
والبنت أمة لكان له املال، ولو كانت حرة لكان له الثلثان فقد حجبته حبريتها عن ثلث املال 

كان حراً فله بنصف حريته   فحجبته بنصف حريتها عن نصف ذلك فيصري له مخسة أسداس، لو
نصف ذلك، وللبنت مخسة أسهم؛ ألهنا لو كانت حرة واَلبن ِملوك لكان هلا النصف، ولو كان 

ذلك ]حرًا لكان هلا الثلث فقد حجبها حبريته عن السدس فبنصف حريته حيجبها عن نصف 
سعة أسهم، ، وللعم ت(3)[فيصري هلا الربع والسدس لو كانت حرة فلها بنصف حريتها نصف ذلك

 وهذا طريقة البصريني.

نصف حرية البنت مبنزلة ربع حرية ابن  (4)[ألن]وقيل: هلما ثالثة أرابع املال ثلثاه للذكر؛ 
فإذا مجعتهما صار فيهما ثالثة أرابع حرية ذكر يستحقان به ثالثة أرابع املال، وَل ينفصل قائل 

ما يف البنت من احلرية فتصري  (5)ية إىل/هذا القول ِمن قال: جيب أن يضيف ما يف اَلبن من احلر 
 .(6)حرية بنت ونصف فيكون هلما بذلك ما يستحق حبرية بنت ونصف

                              
 : (  وصورة ذلك 1)

 
 القول الثان القول األول

 12 2 

 1 5 1/6+1/4 بنت حرة

 1 4 1/3 ابن نصفه حر

 X 3 1/4 العم 

 

 ليست يف أ واملثبت يف ج.( 2)

 ليست يف ج.( 3)

 يف ج "ألنه".( 4)

 .93هناية اللوحة رقم ( 5)

 : (  وصورة ذلك 6)
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ثالثة بنني نصف كل واحد حر وثالث بنات ثلث كل واحدة حر: على قول البصريني يف 
البنني حرية ونصف ويف البنات حرية واحدة فلو كان يف البنيني حريتان لكان هلم مع حرية بنت 

، فبني املرياثني سهمان من (1)[املال]أربعة أمخاس املال ولو كان فيهم حرية واحدة لكان هلم ثلثا 
عشر، فلما كان فيهم حرية ونصف كان هلم نصف الفضل، فيحصل هلم أحد عشر  مخسة

سهماً، ويف البنات حرية هلن هبا مع ابنني اخلمس ومع ابن الثلث فبني املرياثني سهمان من مخسة 
عشر، فلما كان يف البنني حرية ونصف حجبوهن بنصف حرية عن نصف الفاضل فيصري هلن 

 وأربعني، لكل ابن أحد عشر ولكل بنت أربعة.أربعة أسهم، وتصح من مخسة 

وعن بعض الكوفيني يضم نصف حرية البنات إىل حرية البنني فيكون حريتني، فللبنني حبرية 
 .(2)ونصف ثالثة أرابع املال، وللبنات بنصف حرية الربع

فإن كان ثلث كل ابن حراً ونصف كل ابنة حراً: ففي البنني حرية ابن اتم، ويف البنات حرية 
ونصف، فلو كان فيهن حريتان لكان هلن مع اَلبن النصف، ولو كان فيهن حرية واحدة لكان 
هلن الثلث، فبني املرياثني السدس هلن بنصف احلرية نصف ذلك، فيصري هلن مخسة أسهم من 

                                                                                       
 القول الثان قول البصريني 
 24 4 

 2 10 ابن نصفه حر

 1 5 نصفها حربنت 

 1 9 العم 

 

 يف ج "الباقي".( 1)

 : (  وصورة ذلك 2)

 
 قول بعض الكوفيني قول البصريني

45 12 
 3//9 11//33 ثالثة بنني  نصف كل واحد حر
 1//3 4//12 ثالث بنات ثلث كل واحدة حر
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بنصف احلرية  (1)[فتحجبهم]لبنني حبرية ابن مع ابنتني النصف ومع البنت الثلثان اثين عشر، ول
 عن نصف الفاضل فيصري هلم سبعة أسهم.

وقيل: يضم نصف حرية البنات إىل حرية البنني فتصري حرية وثالثة أرابع، أبسطها أرابعاً 
 .(2)تكن سبعة، فللبنني حبرية أربعة أسباع، وللبنات ثالثة أسباع

كان نصف كل ابن حراً وربع كل ابنة حراً: ففي البنتني حرية ونصف، ويف البنات ثالثة   فإن
حريتان ألصاهبم مع حرية بنت أربعة أمخاس ومع رقهن  (3)[البنتني]أرابع حرية، فلو كان يف 

، فبني املرياثني اخلمس حيجبهم بثالثة أرابع حرية عن ثالثة أرابع الفاضل فيصري (4)[املال]مجيع 
م حبريتني أربعة أمخاس وربع مخس وذلك سبعة عشر سهمًا من عشرين سهماً، فلو كان فيهم هل

حرية ابن واحد لكان هلم مع حرية بنت الثلثان ومع رقهن املال كله، فبني املرياثني الثلث حيجبهم 
عشر  بثالثة أرابع حرية عن ثالثة أرابع الفاضل فيصري هلم حبرية واحدة ثالثة أرابع املال مخسة

وهلم حبريتني سبعة عشر سهماً، فبني املرياثني سهمان، فلهم نصف  (5)[سهماً ]سهمًا من عشرين
 حرية نصف ذلك فيحصل هلم ستة عشر سهماً وهو أربعة أمخاس املال.

وأما البنات ففيهن ثالثة أرابع حرية، ولو كان فيهن حرية كاملة ألصاهبن مع اَلبنني 
املرياثني سهمان من مخسة عشر سهمًا حيجبوهنن البنون بنصف  اخلمس ومع اَلبن الثلث، فبني

حرية عن نصف الفاضل فيصيبهن حبرية أربعة أسهم فلهن بثالثة أرابع حرية ثالثة أرابع ذلك 
 وهو مخس املال، وللبنتني أربعة أمخاس.

                              
 يف ج "فتحجبهم".( 1)

 : (  وصورة ذلك 2)

 
 القول الثان القول األول

12 7 
 4 7 ثالثة بنني  ثلث كل واحد حر

 3 5 ثالث بنات نصف كل واحدة حر

 

 يف ج "البنني".( 3)

 يف ج "املرياث".( 4)

 ليست يف أ واملثبت يف ج.( 5)
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وقيل: يضم نصف حرية البنات وهو ثالثة أمثان حرية إىل حرية البنني يكون حرية وسبعة 
 .(2)مخسة عشر، للبنني اثنا عشر، وللبنات ثالثة (1)[يكن]مثان فابسطها أمثاانً أ

 

 فصل:

ابن حر وأبوان نصف كل واحد حر: لكل واحد من األبوين نصف السدس، ولالبن مخسة 
 .(3)أسداس

بنت حرة وأب نصفه حر: للبنت النصف، ولألب نصف الباقي؛ ألنه لو كان حراً لكان له 
 حريته نصف ذلك، وللعصبة الربع. الباقي فله بنصف

لو انفرد ابملال، قاله حممد واللؤلؤي  (4)[يصيبه]وقيل: لألب نصف مجيع املال وهو ما كان 

                              
 يف ج "تكن".( 1)

 : (  وصورة ذلك 2)

 
 القول الثان القول األول

20 15 
 12 16 ثالثة بنني  نصف كل واحد حر

 3 4 حر ثالث بنات ربع كل واحدة

 

 : (  وصورة ذلك 3)
 6 

 5 ابن حر

 1 أبوان نصف كل واحد حر

 

 يف ج "نصيبه".( 4)
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 .(1)على قياس قول علي

أبوان نصف كل واحد حر: لألم نصف الثلث، ولألب نصف الباقي وهو مخسة أسهم من 
اثين عشر؛ ألنه لو كان حرًا لكان له الباقي، فله بنصف حريته نصف ما بقي، وللعصبة مخسة 

 .(2)أسهم. وقيل: لألب نصف املال

لثلث أم حرة وابن نصفه حر: لألم الربع؛ ألن هلا مع حرية اَلبن السدس ومع رقه ا
فيحجبها بنصف حريته عن نصف الفاضل، ولالبن الربع والسدس؛ ألنه لو كان حرًا لكان له 

 مخسة أسداس، فله بنصف حريته نصف ذلك.

وقيل: لألم الربع، ولالبن نصف الباقي؛ ألن له حبريته الفاضل عن فرض ذوي السهام 
 ان لألم الربع.فيأخذ بنصف حريته نصف ذلك. وهذا غلٌط؛ ألنه لو كان حراً ملا ك

                              
 : (  وصورة ذلك 1)

 
 قياس قول علي القول األول

4 4 
 2 2 بنت حرة 

 2 1 أب نصفه حر

 x 1 العصبة

 

 : (  وصورة ذلك 2)

 
 القول الثان القول األول

12 6 
 1 2 أم نصفها حر

 3 5 حرأب نصفه 

 2 5 العصبة
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 .(1)وقيل: له نصف مجيع املال

أب حر وابن نصفه حر: لالبن الربع والسدس وهو نصف ما كان يصيبه لو كان حراً. 
 .(2) وقيل: له نصف املال

كان ]أب وابن نصفهما حر: لالبن أحد عشر سهمًا من أربعة وعشرين سهماً؛ ألنه لو 
ال، ولو كان ِملوكًا لكان له مجيع املال؛ فيحجبه واألب حرًا كان له مخسة أسداس امل (3)[حراً 

األب بنصف حريته عن نصف الفاضل فيصري له مخسة أسداس ونصف سدس، فله بنصف 
حريته نصف ذلك ولألب سبعة أسهم؛ ألهنما لو كاان حرين لكان له السدس، ولو كان اَلبن 

فيصري له الثلث والربع فله  ِملوكاً لكان له املال؛ فيحجبه اَلبن بنصف حريته عن نصف الفاضل
 بنصف حريته نصف ذلك، وللعم ستة أسهم، وقاله أبو يوسف على قياس قول علي.

                              
 : (  وصورة ذلك 1)

 
 القول الثالث القول الثان القول األول

12 8 8 
 2 2 3 أم حرة

 4 3 5 ابن نصفه حر

 2 3 4 العصبة

 
 

 : (  وصورة ذلك 2)

 
 القول الثان القول األول

12 2 
 1 7 أب حر

 1 5 ابن نصفه حر

 

 غري واضحة يف أ واملثبت يف ج.( 3)
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لكان لألب حبريته السدس، فله بنصف حريته  (1)وقال بشر بن غياث لو كان اَلبن حراً/
نصف السدس أربعة أسهم من مثانية وأربعني سهمًا والباقي لالبن، ولالبن بنصف حريته نصف 
ذلك اثنان وعشرون سهمًا هو لألب لو كان حرًا فله بنصف حريته نصف ذلك أحد عشر 

. وهذا غلٌط؛ ألنه جعل (2)[فيجتمع لألب مخسة عشر سهماً ]سهماً، وللعم أحد عشر سهماً، 
لألب حبريته السدس مثانية أسهم مث جعل له بنصف حريته نصفه مث جعل له نصف األربعة 

ان سبيله أن جيعل له نصف األربعني الباقية بعد الثمانية اليت جعل له واألربعني بنصف حريته وك
 نصفها بنصف حريته وإَل كان قد ورثه حبريته الثمانية واألربعة واألربعني وذلك أكثر من املال.

وقال ابن مساعة: قد استواي يف نصف احلرية فلهما بذلك نصف املال على فرائض هللا 
اثين عشر، ولالبن مخسة أسهم، والنصف اآلخر بينهما نصفني، لألب سدس النصف سهم من 

 فيصري لألب الثلث، ولالبن الثلثان، وَل شيء للعم.

 .(3)وقيل: لكل واحد  نصف املال وهو ما كان يصيبه لو انفرد ابملال قاله حممد واللؤلؤي

ولو كان أم وابن نصفهما حر وعم: لألم الثمن؛ ألهنما لو كاان حرين لكان هلا السدس، 
اَلبن ِملوكاً لكان هلا الثلث فيحجبها بنصف حريته عن نصف الفاضل فيصري هلا الربع لو كانت 

                              
 .94هناية اللوحة رقم ( 1)

 ليست يف ج.( 2)

 : (  وصورة ذلك 3)

 
 قول حممد واللؤلؤي قول ابن مساعة قول بشر القول األول 

24 48 3 2 

 1 1 15 7 أب نصفه حر 

 1 2 22 11 ابن نصفه حر

 x x 11 6 العم
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حرة فلها بنصف حريتها نصف ذلك، ولالبن أحد عشر سهماً من أربعة وعشرين سهماً؛ ألهنما 
لو كاان حرين لكان له مخسة أسداس، ولو كانت األم أمة لكان له املال؛ فتحجبه بنصف 

تها عن نصف الفاضل فيصري له مخسة أسداس املال ونصف سدس لو كان حراً فله بنصف حري
 حريته نصف ذلك، وللعم عشرة أسهم.

وقيل: لألم الثمن سهمان من ستة عشر، ولالبن نصف الباقي سبعة أسهم، وللعم سبعة 
 أسهم.

 .(1)وقيل: له نصف املال، وللعم ثالثة أمثان

لألم الثمن على ما بينا ولالبن الربع والسدس؛ ألنه لو   أبوان وابن نصف كل واحد  حر:
كان حراً لكان السدس بني األبوين، وله مخسة أسداس فله بنصف حريته نصف ذلك، ولألب 
الربع؛ ألنه لو كان حرًا واَلبن ِملوكًا لكان له مخسة أسداس ولألم السدس، ولو كان اَلبن حراً 

نصف الفاضل فيصري له النصف، فله بنصف حريته لكان له السدس فيحجبه بنصف حريته عن 
 نصف ذلك، وللعصبة مخسة.

وقيل: له أحد عشر سهمًا من مثانية وأربعني سهماً؛ ألنه لو كان حرًا لكان له الباقي من 
مرياث اَلبن واألم وهو اثنان وعشرون فله بنصف حريته نصف ذلك. وهذا غلٌط؛ ألنه لو كان 

 ا جعل هلما.حراً ملا كان لالبن واألم م

 .(1)وقيل: لألم الثمن ولالبن النصف، والباقي لألب
                              

 : (  وصورة ذلك 1)

 
 القول الثالث القول الثان القول األول

24 16 8 

 1 2 3 نصفها حرأم 

 4 7 11 ابن نصفه حر 

 3 7 10 عم
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 .(2)ابن حر وزوج نصفه حر: للزوج نصف الربع، ولالبن الباقي

زوج حر وابن نصفه حر: للزوج ثالثة أمثان؛ ألن له مع حرية اَلبن الربع ومع رقه النصف 
لو كان حرًا لكان له ثالثة فيحجبه بنصف حريته عن نصف الفاضل، ولالبن ثالثة أمثان؛ ألنه 

 أرابع.

 وقيل: للزوج ثالثة أمثان، ولالبن نصف الباقي.
 .(3)وقيل: له نصف مجيع املال

                                                                                       
 : (  وصورة ذلك 1)

 
 القول الثالث القول الثان القول األول

24 48 8 

 1 6 3 أم نصفها حر

 3 11 6 أب نصفه حر

 21 10 ابن نصفه حر
 
4 

 x 10 5 العصبة

 

 : (  وصورة ذلك 2)

 7 ابن حر

 1 زوج نصفه حر

 

 : (  وصورة ذلك 3)

 
 القول الثالث القول الثان القول األول

8 16 8 



 اإلجياز يف الفرائض 

 
635 

زوج وابن نصفهما حر: للزوج ثالثة أسهم من ستة عشر ألنه لو كان حرًا لكان له ستة 
 أسهم ولالبن سبعة أسهم؛ ألنه لو كان حراً لكان له أربعة عشر سهماً.

 نصف الباقي ستة أسهم ونصف.وقيل: له 

 .(1)وقيل: له نصف مجيع  املال

لو   (3)[ألهنا]حر: للزوجة ثالثة أسهم من اثنني وثالثني سهماً؛  (2) [نصفهما]زوجة وابن 
كانت حرة لكان هلا الثمن مع حرية اَلبن والربع مع رقه فيحجبها عن نصف الفاضل فيصري هلا 

 نصف ذلك، ولالبن مخسة عشر سهماً.الثمن ونصف الثمن فلها بنصف حريتها 

 وقيل: له نصف الباقي عن حق الزوجة.

                                                                                       
 3 6 3 زوج حر

 4 5 3 ابن نصفه حر

 1 5 2 العصبة

 

 : (  وصورة ذلك 1)

 
 القول الثالث القول الثان القول األول

16 32 16 
 3 6 3 زوج نصفه حر
 8 13 7 ابن نصفه حر

 5 13 6 العصبة
 

 يف أ، ج "بعضهما" واملثبت يف ب.( 2)

 يف ج "ألنه".( 3)
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 .(1)وقيل: له نصف مجيع املال

أم حرة وزوجة حرة وابن وابنة نصفهما حر: لألم السدس، وللزوجة الثمن؛ ألن يف الواحد 
عشر سبعة (2)[كالذكر، وللولد]حرية اتمة، وإمنا ّل تُنص ف حرية األنثى؛ ألن األنثى حتجب 

سهماً من مثانية وأربعني سهماً على ثالثة؛ ألهنما  لو كاان حرين لكان هلما سبعة عشر من أربعة 
 وعشرين سهماً.

صار ]وقيل: هلما ثالثة أرابع الباقي؛ ألن نصف حرية األنثى إذا ضممته إىل حرية اَلبن 
 .(4()3)[ع املالثالثة أرابع حرية ذكر فلهما بذلك ثالثة أرابع الباقي، وقيل: ثالثة أراب

بنت حرة وأبوان بعضهما حر: للبنت النصف، ولألم نصف السدس سهمان من أربعة 

                              
 (  وصورة ذلك : 1)

 
 القول الثالث القول الثان القول األول

32 64 32 

 3 6 3 زوجة نصفها حر

 16  29 15 ابن نصفه حر

 13 29 14 عم
 

 غرب واضحة يف أ واملثبت يف ج.( 2)

 ليست يف أ،ج، واملثبت يف ب.( 3)

 : (  وصورة ذلك 4)

 
 الثالث القول القول الثان القول األول

48 96 48 
 8 16 8 أم حرة

 6 12 6 زوجة حرة

 ابن نصفه حر
 املال 3/4 51 17

 بنت نصفها حر
 x 17 19 عم
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 وعشرين سهماً، ولألب مخسة أسهم؛ ألنه لو كان حراً لكان له العشرة الباقي.
 .(1)وقيل: له الباقي كله

جدة حرة وأم نصفها حر: لألم نصف الثلث، وللجدة نصف السدس حتجبها األم بنصف 
 .(2)يتها عن نصف السدسحر 

 .(3)فإن كان نصف كل واحدة حر فللجدة ربع السدس 

                              
 : (  وصورة ذلك 1)

 
 القول الثان القول األول

24 24 

 12 12 بنت حرة 

 2 2 أم بعضها حر

 10 5 أب بعضه حر

 x 5 العصبة

 

 : (  وصورة ذلك 2)
 12 

 1 جدة حرة 

 2 أم نصفها حر

 9 العصبة
 

 : (  وصورة ذلك 3)
 24 

 1 جدة نصفها حرة 
 4 أم نصفها حر

 19 العصبة
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 فصل:

ابن نصفه حر وابن ابن حر: لالبن النصف، والباقي َلبن اَلبن، وقال الثوري: حيجب 
نصف اَلبن لنصف ابن اَلبن فيبقى له نصف حرية يكون له بذلك نصف الباقي، وللعصبة 

 .(1)الربع

حر وعم: لالبن النصف، وَلبن اَلبن نصف الباقي؛ ألنه لو كان ابن وابن ابن نصفهما 
 حراً لكان له الباقي، وللعم الربع.

 وقيل: َلبن اَلبن النصف، وَل شيء للعصبة. 

وقال الثوري: َل شيء َلبن اَلبن؛ ألن نصف حرية اَلبن حتجب نصف حرية ابن اَلبن،  
 .(2)وللعصبة النصف

 ثلث املال، وَلبن اَلبن نصف الباقي.فإن كان ثلث اَلبن حراً: فله  

                              
 : (  وصورة ذلك 1)

 قول الثوري القول األول 

 2 1/2 1 1/2 ابن نصفه حر

 1 نصف الباقي 1 الباقي ابن ابن حر

 1 نصف الباقي x x العصبة

 

 : (  وصورة ذلك 2)

 
 قول الثوري القول الثان القول األول

 4  2  2 

 1 1/2 1 1/2 2 1/2 ابن نصفه حر

 x x 1 1/2 1 نصف الباقي ابن ابن  نصفه حر

 1 الباقي x x 1 نصف الباقي عم
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 وقيل: له نصف مجيع املال. 

وقال الثوري: حيجب ثلث اَلبن ثلث ابن اَلبن فيبقى فيه سدس حرية أيخذ به سدس  
 .(2)بقي (1)الباقي وهو تسع املال، وللعم ما/

 ولو كان بدهلما أب وجد لكان اجلواب كذلك.

واحد حر: لألعلى النصف، ولألوسط  ثالثة بين ابن بعضهم أسفل من بعض نصف كل
نصف الباقي؛ ألنه لو كان حراً لكان له الباقي، ولألسفل نصف الباقي وهو الثمن؛ ألنه لو كان 

 حراً لكان له الباقي، وللعصبة الثمن.

 ببعض جعل بني األعلى واألوسط نصفني. (3)[بعضهم]ومن ّل حيجب 
ألن األعلى بنصف حريته حيجب نصف حرية من وقال الثوري: لألعلى النصف، والباقي للعم؛ 

 .(4)دونه

                              
 ، ويف هذه اللوحة تقدمي وأتخري خمل ببعض املسائل، وقد اثبت ترتيبها كما يف ب ألنه أصح.95هناية اللوحة ( 1)

 : (  وصورة ذلك 2)

 
 قول الثوري القول الثان القول األول

 3  6  9 

 3 1/3 2 1/3 1 1/3 ابن ثلثه حر

 1 سدس الباقي 3 نصف املال 1 نصف الباقي ابن ابن نصفه حر

 5 الباقي 1 الباقي 1 الباقي عم

 

 يف ج "بعضاً".( 3)

 : (  وصورة ذلك 4)

 
 الثالثالقول  القول الثان القول األول 

8 2 1 

 1 1 4 ابن ابن نصفه حر
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ولو كان أربعة بين ابن بعضهم أسفل من بعض أو أكثر من ذلك لكان لألعلى النصف، 
، وللذي يليه نصف الباقي وهو الثمن، وللذي يليه (1)[الربع]وللذي يليه نصف الباقي وهو 

الثمن، وللذي يليه نصف الباقي وهو ربع الثمن، وللذي يليه  (2)[نصف]نصف الباقي وهو 
 نصف الباقي مث على هذا القياس.

 وقيل: املال بني األعلى والذي يليه نصفني.

 .(3)وعلى قول الثوري: لألعلى النصف، والباقي للعم

أب نصفه حر وجد ثلثه حر وعم ثالثة أرابعه حر وابن عم حر: لألب النصف، وللجد 
وللعم ثالثة أرابع الباقي وهو الربع؛ ألنه لو كان ]قي؛ ألنه لو كان حراً لكان له الباقي، ثلث البا

                                                                                       
 x 1 2 ابن ابن ابن نصفه حر

 x x 1 ابن ابن ابن ابن نصفه حر

 x 1 1 العصبة

 

 يف ج "الثمن".( 1)

 يف ج "ربع".( 2)

 : (  وصورة ذلك 3)

 
 القول الثالث القول الثان القول األول 

16 2 2 

 1 1 8 ابن ابن نصفه حر

 x 1 4 ابن ابن ابن نصفه حر

 x x 2 ابن ابن ابن ابن نصفه حر

 x x 1 ابن ابن ابن ابن ابن نصفه حر

 x x 1 عم
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 .(1)[حراً لكان له الباقي، وَلبن العم نصف السدس

وقيل: لألب النصف، وللجد الثلث، والباقي للعم، قاله حممد واللؤلؤي، ويف قول الثوري: 
م ربع حرية فيأخذ بذلك ربع الباقي، حيجب نصف األب ثلث اجلد ونصف العم فيبقى للع

 .(2)وَلبن العم ثالثة أمثان

ابن نصفه حر وأخت حرة: لالبن النصف، ولألخت نصف الباقي؛ ألن اَلبن حيجبها 
 بنصف حريته عن نصف فرضها.

ما حجب عنه إىل  (1)[يرجع]أن  (4)[حيجب]؛ ألن سبيل من (3)وقيل: هلا النصف كامالً 

                              
 ليست يف ج.( 1)

 : (  وصورة ذلك 2)

 
 القول الثالث القول الثان القول األول 

12 4 8 

 4 3 6 أب نصفه حر

 x 2 2 جد ثلثه حر

 1 1 3 عم  ثالثة أرابعه حر

 x 3 1 ابن عم حر

 

 : (  وصورة ذلك 3)

 
 القول الثان القول األول 

4 2 
 1  2 ابن  نصفه حر

 1 1 أخت حرة 

 x 1 العصبة

 

 يف أ " حجب "، واملثبت يف ب.( 4)
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إلخوة حيجبون األم وَل يرجع إليهم، والبنت حتجب الزوجني واألم وَل نفسه، وهذا غلٌط؛ ألن ا
  .(2)[يرجع إليها]

 .(3)بنت حرة وبنت ابن نصفها حر وعم حر: للبنت النصف، ولبنت اَلبن نصف السدس

فإن كان ابنة اَلبن حرة ونصف البنت حر: فللبنت نصف النصف، ولبنت اَلبن الثلث؛ 
س ومع رقها النصف فيحجبها بنصف حريتها عن نصف الفاضل، ألن هلا مع حرية البنت السد

 .(4)وللعم الربع والسدس

فإن كان نصف كل واحد حراً: فللبنت الربع، ولبنت اَلبن السدس؛ ألهنا لو كانت حرة 
 لكان هلا الثلث على ما بينا.

ومن ّل حيجب بعضًا ببعض ومجع احلرية جعل النصف بينهما نصفني؛ ألن فيهما حرية 

                                                                                       
 يف ج "يرجع إىل".( 1)

 يف أ " ترجع إليهما "، واملثبت يف ب، ج.( 2)

 : (  وصورة ذلك 3)
 12 

 6 بنت حرة

 1 بنت ابن نصفها حر 

 5 عم حر

  
 

 : (  وصورة ذلك 4)
 12 

 3 بنت حرة نصفها حر
 4 بنت ابن حرة 

 5 عم

 



 اإلجياز يف الفرائض 

 
643 

 .(1)تبن

 ولو كان مكاهنما أخت ألب وأم وأخت ألب: لكان اجلواب كذلك.

ثالث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض نصف كل واحدة حر: للعليا الربع، وللوسطى 
السدس على ما بينا، وللسفلى نصف السدس؛ ألهنا لو كانت حرة ومها أمتان لكان هلا 
النصف، ولو كانت إحدامها حرة لكان هلا السدس، ولو كانتا حرتني ّل يكن هلا شيٌء، وقد 

ها عن نصف الثلث فيجب أن حيجب الوسطى السفلى حجبت العليا الوسطى بنصف حريت
بنصف حريتها عن نصف الباقي من النصف وذلك السدس فيبقى من النصف سدس املال، 

 فهذا هلا لو كانت حرة فلها بنصف حريتها نصف ذلك، وللعم النصف.

ومن ّل حيجب بعضًا من بعض، قال: فيهن حرية ونصف فلهن حبرية النصف وبنصف 
دس فتأخذ العليا نصف النصف والوسطى نصف النصف، والسفلى نصف حرية نصف الس

 .(2)السدس
                              

 : (  وصورة ذلك 1)

 
 القول الثان القول األول 

12 4 
 1 3 بنت  نصفها حر

 1 2 بنت ابن نصفها حر

 2 7 عم 

 

 : (  وصورة ذلك 2)

 
 القول الثان القول األول 

12 12 
 3 3 بنت ابن نصفها حر

 3 2 ابن ابن نصفها حربنت 

 1 1 بنت ابن ابن ابن نصفها حر
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فإن كن أربعاً نصف كل واحدة حر: كان للعليا الربع، وللثانية السدس؛ ألهنا لو كانت حرة 
والعليا أمة لكان هلا النصف ولو كانت العليا حرة لكان هلا السدس فتحجبها بنصف حريتها عن 

الثلث فلها بنصف حريتها نصف ذلك، وللثالثة نصف السدس؛ ألهنا نصف الفاضل فيبقى هلا 
لو كانت حرة ومن فوقها أمتان لكان هلا النصف ولو كانتا حرتني ّل يكن هلا شيء وقد حجبت 
العليا الثانية عن نصف الثلث وبقي من النصف ثلث املال فيجب أن حيجب الثانية الثالثة عن 

ترث مع حريتها فيبقى هلا من النصف سدس املال فلها نصف ما يبقى من النصف؛ ألهنا َل 
بنصف حريتها نصف السدس، وللرابعة ربع السدس؛ ألهنا لو كانت حرة ومن فوقها إماء لكان 
هلا النصف ولو كن حرائر ّل يكن هلا شيء وقد حجبت العليا الثانية عن نصف الثلث وبقي من 

عن نصف ما بقي من النصف وبقي من النصف النصف ثلث املال وحجبت الثانية أيضاً الثالثة 
سدس املال فيجب أن حتجب الثالثة الرابعة عن نصف ذلك فيبقى هلا نصف السدس لو كانت 

 .(1)حرة فلها بنصف حريتها نصف ذلك

ولو كن مخسًا أو أكثر لكان للخامسة نصف الباقي وهو مثن السدس، ولليت تليها نصف 
 هذا القياس.الباقي وهو نصف من السدس، مث على 

                                                                                       
 5 6 عم

 
 : (  وصورة ذلك 1)

 
 القول الثان القول األول 

24 12 

 3 6 بنت ابن نصفها حر

 3 4 بنت ابن ابن نصفها حر

 1 2 بنت ابن ابن ابن نصفها حر

 1 1 بنت ابن ابن ابن ابن نصفها حر

 4 11 عم
 



 اإلجياز يف الفرائض 

 
645 

ومن ّل حيجب بعضًا ببعض قال: فيهن حريتان هلن بذلك الثلثان، للعليا منها نصف 
النصف، وللثانية نصف النصف وهو ما يستحقانه حبريتهما، وللثالثة نصف السدس، وللرابعة 

 .(2)من دوهنن (1)[وتسقط]نصف السدس، 
وقال بعض املتأخرين: للعليا الربع، وللثانية السدس، مث يقال للثالثة: لو كنِت حرة ومن 
فوقك أمتان لكان لك النصف، ولو كانت الوسطى حرة لكان لك السدس فتحجبك الوسطى 
بنصف حريتها عن نصف الفاضل يبقى معك الثلث، هذا لو كانت العليا أمة، فلو كانت حرة 

ولو  ]الربع،  (3)[لك]س فتحجبك العليا عن نصف الفاضل يبقى والوسطى أمة فلك السد
، (4)[كانت حرة والوسطى أمة فلك السدس فتحجبك العليا عن نصف الفاضل يبقى لك الربع

ولو كنت حرة فلك بنصف حريتك نصف ذلك وهو الثمن، مث يقال للرابعة: لو كنت حرة 
ا أمتان لكان لك السدس فتحجبك وحدك لكان لك النصف، ولو كانت الثالثة حرة ومن فوقه

الثالثة عن نصف الفاضل يبقى لك الثلث، هذا لو كانت العليا والثانية أمتني، فإن كانت الثانية 
فلك السدس فتحجبك الثانية عن نصف الفاضل يبقى لك الربع،  (5)[أمتني]حرة والعليا والثالثة 

                              
 يف ج "ويسقط".( 1)

 : (  وصورة ذلك 2)

 
 القول الثان القول األول 

48 12 

 3 12 بنت ابن نصفها حر

 3 8 بنت ابن ابن نصفها حر

 1 4 بنت ابن ابن ابن نصفها حر

 1 2 بنت ابن ابن ابن ابن نصفها حر

 x 1 بنت ابن ابن ابن ابن ابن نصفها حر

 4 11 عم

 

 يف ج "معك".( 3)

 ليست يف ج.( 4)

 "أمتان" واملثبت يف ج.يف أ ( 5)



 اإلجياز يف الفرائض 

 
646 

لثالثة أمتني فلك السدس فتحجبك عن وا (1)هذا لو كانت العليا أمة، فإن كانت حرة والثانية/
نصف الفاضل يبقى لك السدس وربع السدس فلك بنصف حريتك نصف ذلك وهو مخس 

 حبات.
وهذا غلٌط؛ ألن للثالثة ومن دوهنا حاًَل اثلثة َل يرثن فيها شيئاً، وهي إذا كان أعلى منهن 

 حرتني فاعقل هذا القسم.
ملال؛ ألنه يعطي العليا الربع، والثانية  ويوضح ذلك أهنن لو كثرن ألصاهبن أكثر من ا

السدس، والثالثة الثمن، والرابعة مخس حبات، واخلامسة نصف دانق ونصف حبة، والسادسة 
بنصف دانق وربع حبة، والسابعة نصف دانق ومثن حبة، مث على هذا القياس حيجب كل واحدة 

 ريتها نصف الباقي.عن نصف ما زاد على السدس ويبقى السدس هلا، مث يعطيها بنصف ح
 ومعلوٌم أن البنات َل يزدن على الثلثني وقد جعل هلن أكثر من املال يتعاولن فيه.

فإن ترك ثالث بنات بعضهن أسفل من بعض ثلثا كل واحدة حر وحجب بعضًا ببعض: جعل 
للعليا ثلثي النصف أربعة ومخسني سهمًا من مائة واثنني وستني سهماً، والوسطى ثالثني سهماً؛ 
ألهنا لو كان حرة والعليا أمة لكان هلا النصف واحد ومثانون سهمًا ولو كانت العليا حرة لكان 
هلا السدس سبعة وعشرون سهمًا فتحجبها بثلثي حريتها عن ثلثي الفاضل يبقى هلا مخسة 
وأربعون سهمًا فلها بثلثي حريتها ثلثا ذلك، وللسفلى عشرة أسهم؛ ألهنا لو كانت حرة ومن 

متان لكان هلا النصف ولو كانتا حرتني ّل يكن هلا شيٌء، وقد حجبت العليا الوسطى عن فوقها أ
ثلثي الثلث وبقي من النصف مخسة وأربعون سهمًا فتحجب الوسطى السفلى عن ثلثي ذلك 

 يبقى هلا مخسة عشر فلها بثلثي حريتها ثلثا ذلك وللعصبة مثانية وستون سهماً.
تان هلن هبما الثلثان، للعليا من ذلك ثلثا النصف، ومن مجع احلرية قال: فيهن حري

وللوسطى السدس وثلث السدس؛ ألن فيها ويف العليا حرية وثلث هلا بذلك النصف وثلث 
السدس، فإذا أخذت العليا بثلثي حريتها ثلثي النصف بقي للوسطى السدس وثلث السدس 

                              
 .96هناية اللوحة رقم ( 1)
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 .(1)وهو تسعا املال، وللسفلى ثلثا السدس وهو تسع املال

 :فصل
ثالث أخوات متفرقات نصف كل واحدة حر وعم: لليت ألم نصف السدس، ولليت ألب 
وأم نصف النصف، ولليت ألب السدس؛ ألهنا لو كانت حرة واليت ألب وأم حرة لكان هلا 

 . (2)السدس، ولو كانت أمة لكان هلا النصف فتحجبها عن نصف

السدس أربعة أسهم من  ثالثة إخوة متفرقني نصف كل واحد حر وعم: لألخ لألم نصف
مثانية وأربعني سهماً، ولألخ لألب واألم نصف الباقي اثنان وعشرون، ولألخ لألب نصف 

 الباقي أحد عشر.
ومن مجع احلرية جعل لألخ لألب واألم نصف املال، ولألخ لألب الباقي وهو مخسة أسهم 

 من اثين عشر.
                              

 : (  وصورة ذلك 1)

 
 القول الثان القول األول 

162 18 
 6 54 بنت  ثلثاها حر

 4 30 بنت ابن ثلثاها حر

 2 10 بنت ابن ابن ثلثاها حر

 6 68 العصبة

 

 : (  وصورة ذلك 2)
 12 

 3 أخت شقيقة  نصفها حر

 2 أخت ألب نصفها حر 

 1 أخت ألم نصفها حر 

 6 عم
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ب واألم نصف الباقي أحد وقال الثوري: لألخ لألم نصف السدس سهمان، ولألخ لأل
عشر سهماً، وللعم أحد عشر سهماً؛ ألن نصف األخ لألب واألم حيجب نصف األخ 

 .(1)لألب
بنت حرة وثالث أخوات متفرقات نصف كل واحدة حر وعم: للبنت النصف، ولليت ألب 

 وأم نصف الباقي، ولليت ألب نصف الباقي وهو الثمن، وللعم الثمن.
 .(2)لباقي بني األخت لألب واألم واألخت لألب نصفنيوقيل: للبنت النصف، وا

بنت وثالث إخوة متفرقني نصف كل واحد حر وعم: للبنت الربع أربعة وعشرون سهماً، 
ولألخ لألم ربع السدس أربعة أسهم؛ ألنه لو كان حرًا والبنت أمة لكان له السدس ولو كانت 

صف السدس، فله بنصف حريته حرة ّل يكن له شيء فتحجبه عن نصف السدس فيصري له ن

                              
 : (  وصورة ذلك 1)

 
 القول الثالث القول الثان القول األول

48 12 24 
 11 6 22 أخ شقيق  نصفه حر
 x 5 11 أخ ألب نصفه حر 

 2 1 4 أخ ألم نصفه حر 

 x 11 11 عم

 

 : (  وصورة ذلك 2)
 8 

 4 بنت حرة

 2 أخت شقيقة  نصفها حر

 1 أخت ألب نصفها حر 

 x أخت ألم نصفها حر 

 1 عم
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نصف ذلك، ولألخ لألب واألم نصف الباقي أربعة وثالثون سهماً، ولألخ لألب نصف الباقي 
 سبعة عشر، وللعم سبعة عشر.

وقيل: للبنت الربع، ولألخ لألم نصف السدس، ولألخ لألب واألم نصف املال، والباقي 
 .(1)لألخ لألب وهو السدس

ونصف اآلخر حر: لألم الثلث، والباقي بني األخوين على أم حرة وأخوان أحدمها حر 
 ثالثة.

وقيل: لألخ احلر نصف الباقي؛ ألنه يفضل أخاه بنصف حرية، والنصف اآلخر بينهما 
 نصفني، فيصري للحر النصف، ولألخ السدس.

وحكي عن الشعيب أنه قال يف قياس قول علي: أن يكون لألم الربع؛ ألن هلا إذا كاان حرين 
س وإذا كان أحدمها ِملوكًا الثلث فيحجبها عن نصف الفاضل بنصف احلرية الزائدة على السد

 .(2)حرية أخ

                              
 : (  وصورة ذلك 1)

 القول الثان القول األول 
 3 24 بنت نصفها حر

 6 34 أخ شقيق  نصفه حر

 2 17 أخ ألب نصفه حر 

 1 4 أخ ألم نصفه حر 

 x 17 عم

 

 : (  وصورة ذلك 2)
 القول الثالث القول الثان القول األول 

 9 18 4 

 1 6 3 أم حرة 

 2 9 4 حر أخ
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وهو غلٌط؛ ألن هللا تعاىل حجب األم بعدد  حمصور  وهم اإلخوة األحرار وَل يقع اسم إخوة 
على أخ ونصف، ولوَل الدَللة ملا حجبت ِبقل من ثالثة، وليس كالولد الذي ّل يعلق احلجب 

 عدد منهم حمصور .ب
ومن أعتق من املكاتب بقدر ما أدى ورأى توريث املعتق بعضه ور ثه على ما ذكران، ُروي 

حنو ذلك عن علي 
(1). 

وَل ترث أم الولد وَل من ولدته من غري السيد بعد أن ماتت أم ولد ما دام السيد حياً، فإذا 
ه وورثوا، ومن ّل يعتقها مبوته ّل يعتق مات سيدها، فمن أعتقها مبوت السيد أعتق أوَلدها من غري 

 أوَلدها وّل يورثهم.
  

                                                                                       
 1 3 2 أخ نصفه حر

 

 (.10/326سنن البيهقي )( 1)
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 باب

 )االشرتاك يف الطهر وادعاء الولد(
اتفقوا أن من ولدت له امرأته ولدًا ميكن أن يكون منه أنه يلحقه وليس له أن ينفيه إَل 

ينفيه بلعانه ابللعان، فإن اعرتف بنسبه أو دلت أفعاله على الرضى به ّل يكن له بعد ذلك أن 
 . (2)، وعن عمر بن اخلطاب وعمر بن عبد العزيز حنوه(1)يف قول مجهور الفقهاء

 (4) ./(3)وروى الشعيب عن شريح يف الرجل يقر بولده، قال: "إن شاء نفاه"

 .(5)وعن إبراهيم قال: "إذا أقر ابلولد مخسني سنة مث نفاه َلعن األم وأحلق الولد ِبمه"

 .(6) إذا أقر به مث أراد أن ينتفي منه فليس له ذلك"وعن إبراهيم أيضاً: "

واتفقوا على أن  من ادعى ولداً من زان ولد على فراش رجل  من زوجته أو أمته أنه َل تسمع 
دون  (10)[بزمعة] (9). وإلحلاق ابن وليدة زمعة(8))الولد للفراش(؛ لقوله عليه السالم: (7)دعواه

                              
 (.1/118(، عمدة الفقه)3/386(، أسىن املطالب)17/99املبسوط)( 1)

 (.17/98املبسوط)( 2)

 (.4/40(، مصنف ابن أيب شيبة)7/101مصنف عبدالرزاق)( 3)

 .97هناية اللوحة رقم ( 4)

 (.4/40شيبة)(، مصنف ابن أيب 7/101مصنف عبدالرزاق)( 5)

 (.7/101مصنف عبدالرزاق)( 6)

 (.9/123وِمن حكى اإلمجاع ابن قدامة . املغين)( 7)

(، ومسلم يف كتاب الرضاع، ابب الولد 6/2481)6368رواه البخاري يف كتاب الفرائض، ابب الولد للفراش، برقم ( 8)
 (.2/1080)1457للفراش، برقم 

أم املؤمنني، وأبو  سودة أبو ،القرشي لؤى بن عامر إىل نسبه ينتهى ،عبدون بن مشس عبد بن قيس بن زمعة( هو 9)
 (.3/145(، األعالم)2/265الصحايب عبد بن زمعة. سريأعالم النبالء)

 
 

  ليست يف ج. (10)
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 .(1)الذي زان هبا وادعى ولدها

ّل يولد على فراش رجل  ّل يلحقه أيضًا يف قول علي بن احلسني وطاوس وابن سريين فإن 
. فجرى نفي نسبه عنه جمرى (3))للعاهر احلجر(؛ لقوله عليه السالم: (2)واحلكم ومجهور الفقهاء

 العقوبة له.

 .(4)وعن احلسن: إذا أقيم على الزان احلد حلقه الولد

 .(5)املوطوءة بنكاح  أو سري وعن النخعي: يلحقه إذا حد أو ملك

وعن عروة وسليمان بن يسار وعطاء وإسحاق بن راهويه: يلحقه إذا ادعاه؛ ألن عمر كان 
 .(6)يلحق أوَلد البغااي يف اجلاهلية مبن ادعاهم

وعن علي بن عاصم عن أيب حنيفة أنه قال: "ما أرى ِبساً إذا زان الرجل ابملرأة فحملت منه 
 .(7)ويسرت عليها والولد ولد له"أن يتزوجها يف محلها 

 .(8)واختلف عن ابن سريين يف ذلك

وقال األولون: إمنا أحلق عمر أوَلد البغااي يف اجلاهلية مبن ادعاهم؛ ألن ذلك كان من 
 .(9)مناكحهم فعلوه قبل النسخ

                              
 يُنظر: التخريج السابق.( 1)

 (.5/403(، الفروع)8/196(، التمهيد)17/154املبسوط)( 2)

 يُنظر: التخريج السابق. (3)

 (.9/123املغين) يُنظر: (4)

 (.9/123املغين) يُنظر: (5)

 (.9/123(، املغين)8/182،183التمهيد) يُنظر: (6)

 (.9/123(، املغين)1/8540الفتاوى اهلندية) (7)

 (.9/123املغين) يُنظر: (8)

 (.4/161شرح معان اآلاثر) يُنظر: (9)
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 .(1)واتفقوا أن من وطيء امرأًة بشبهة نكاح أو ملك فحملت منه أن الولد يلحقه

 ألمة يطؤها سيدها فتأيت بولد  ميكن أن يكون منه:واُختلف يف ا

؛ ألهنا (2)وقال الشافعي: يلحقه وَل يكون له نفيه إَل أن يدعي أنه كان استربأها بعد وطئه
ابن وليدة زمعة بن زمعة ملا اعرتف وارثه أهنا فراش  تصري ابلوطء فراشاً؛ ولذلك أحلق النيب  

 ألبيه وّل حيفظ من أبيه إقرار به.

 .(3)ن عمر: من أقر جبماع أمته فجاءت بولد  حلقهوع

 .(4)وقال أهل العراق: َل يلحقه ولد أمته إَل أن يقر بنسبه، وعن شريح حنوه

غالماً، فلما  (6)[له]أنه كان يعزل عن أمة  له فولدت  (5)وروى أيوب عن أنس بن مالك
حضرته الوفاة قال: ليس اببين، فرفع بعد موته إىل إايس بن معاوية فقال: إن أرى شبه أنس فيه، 

 .(7)فأحلقه به وورثه

فإن أتت بولدين يف بطن واحد فأقر ِبحدمها لزمه اآلخر يف قول الشافعي والثوري والشعيب 
 .(8)ومالك ومجهور الفقهاء

                              
 (.9/269(، اإلنصاف)1/191(، التنبيه)17/99املبسوط) يُنظر: (1)

 (.1/191التنبيه) يُنظر: (2)

 (.8/102املبدع) يُنظر: (3)

 (.4/292(، البحر الرائق)4/153بدائع الصنائع) يُنظر: (4)

، اإلمام احملدث وخادمه  هللا رسول صاحب اَلنصاري، اخلزرجي النجاري ضمضم بن النضر بن مالك بن أنسهو  (5)
 فيها فمات البصرة، إىل ومنها دمشق، إىل رحل مث ،بضقُ  أن إىل  النيب وخدم، صغرياً  وأسلم ابملدينة ولد. الفقيه

 (.2/24(، األعالم)3/395سري أعالم النبالء) . الصحابة من ابلبصرة مات من آخره ،وكان 93سنة
 ليست يف أ، واملثبت يف ج.( 6)

 (.4/32مصنف ابن أيب شيبة)( 7)

 (.5/398(، كشاف القناع)213املزن ص (، خمتصر 5/294وعند أمحد أيضاً. األم )( 8)
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 .(1)له أن يقر ِبحدمها وينفي اآلخروقال احلسن بن صاحل وشريك: 

واُختلف يف احلرة يطؤها رجالن أو أكثر يف طهر  واحد  بشبهة، أو أحدهم بنكاح  واآلخر 
بشبهة فتأيت بولد، كاملعتدة تتزوج فيطؤها الزوج يف الطهر الذي طلقت فيه أو يطأ زوجة غريه 

؛ لقوله (2)دون الواطئ بشبهةوهو حيسبها زوجته: فقال مالك: الولد لصاحب الفراش الصحيح 
 .(3))الولد للفراش(عليه السالم: 

وقال الشافعي: يُرى الولد القافة فبأيهم ُأحلق حلقه سواء ادعاه الواطئون أو ادعاه بعضهم 
، وإذا ولد على فراشه ابلوطء ما (4)وجحده بعض؛ ألن النسب حق الولد َل يسقط ابجلحود

 ابلوطء. (5)[لو انفرد]يلحق بكل واحد   صارت فراشاً هلم، أَل ترى أن الولد

وإمنا القافة متيز ابألشباه بني اآلابء ملا أجرى هللا تعاىل من العادات يف شبه األوَلد ابآلابء 
يف اخللق واحلركات، والقافة: هم أهل العلم والبصر بتلك األشباه، كأهل العلم ابلصنائع وفسيل 

إبحلاق  ُسّر النيّب مييز بني ذلك والتقومي؛ ولذلك النخل واألشجار الذين يرجع إليهم يف الت
 .(6)الوائف أسامة بن ميد بن حارثة ِبزيد بن حارثة(

 .(7)وقد رجع إىل قول القائف عمر وأنس وفقهاء أهل احلجاز والليث بن سعد ومالك

                              
 ّل أقف عليه.( 1)

 (.1/359(، القوانني الفقهية)6/359(، التاج واإلكليل)8/339ومالك مثل اجلمهور يف ولد األمة فقط. املدونة)( 2)

 سبق خترجيه.( 3)

(، 2/102(،احملرر)4/431،432(، أسىن املطالب)12/103وكذلك مذهب أمحد. روضة الطالبني)( 4)
 (.6/459َلنصاف)ا

 يف ج "وانفرد".( 5)

(، ومسلم يف كتاب الرضاع، ابب العمل إبحلاق 6/2486)6388رواه البخاري يف كتاب الفرائض،ابب القائف، برقم ( 6)
 (.2/1081)1459القائف، برقم 

الطرق (، 10/149(، احمللى)8/339(، املدونة)6/286(، مصنف ابن أيب شيبة)7/356مصنف عبدالرزاق)( يُنظر: 7)
 .317احلكمية ص 
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إليه؛ فإن أشكل على القافة أو ّل يوجد قافة ُخري الغالم إذا احتلم يف اَلنتساب إىل أحبهم 
 .(1)ملا طُبع عليه البشر من احلنني إىل الولد يف قول الشافعي

عن عمر أنه قال للغالم: "انتسب إىل  (2)وعن عروة عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب
. وعن سليمان بن يسار عن عمر (3)أيهما شئت"، حني قال له القائف: "قد اشرتكا فيه"

 .(4)حنوه

الغالم أحدهم حلقه وّل يكن له أن خيتار غريه وَل لألب أن ينتفي قال الشافعي: فإذا اختار 
 .(5)منه إَل بلعان، وقال يف القدمي خُيريَّ إذا بلغ الغالم سبعاً أو مثان سنني

؛ لقوله تعاىل: (6)وإمنا احتيج إىل رؤية القافة عندهم؛ ألن الولد َل ميكن أن يكون من اثنني
َنا} نَسانَ  َوَوصَّي ْ َنا}، (8){َوِلَواِلَدْيكَ  ِل  اْشُكرْ  َأنِ }،(7){ُحْسناً  َدْيهِ ِبَوالِ  اإْلِ نَسانَ  َوَوصَّي ْ  ِبَواِلَدْيهِ  اإْلِ

ُهَما َواِحد   ِلُكل ِ  َوألَبَ َوْيهِ }وقوله:  (10){أَبَ َواهُ  َوَورِثَهُ }، (9){ِإْحَساانً   ِمِ َّا َنصِيبٌ  ل ِلر َِجالِ }، (11){مِ ن ْ
 .(12){اْلَواِلَدانِ  تَ َركَ 

                              
 (.1/135(، التنبيه)1/437املهذب)( يُنظر: 1)

 روىوغريهم، و  بيهأو  ياخلدر  سعيد ىبأو  عمر ابن عن روى ي.اللخم بلتعة ىبأ بن حاطب بن الرمحن عبد بن حيىيهو  (2)
 (.9/165والتعديل)ه . اجلرح 104 سنة وتوىف  عثمان خالفة يف ولد وآخرون. عروة بن وهشام الزبري بن عروة عنه

 (.10/263سنن البيهقي)( 3)

 (.10/263يُنظر: سنن البيهقي) (4)

 (.1/437يُنظر: املهذب) (5)

 (.1/437يُنظر: املهذب) (6)

 .8سورة العنكبوت، آية رقم  (7)

 .14سورة لقمان، آية رقم ( 8)

 .23، سورة اإلسراء، آية رقم 151، سورة األنعام، آية رقم 36، سورة النساء، آية رقم 83سورة البقرة، آية ( 9)

 .11سورة النساء، آية رقم (10)

 .11سورة النساء، آية رقم (11)

 .11سورة النساء، آية رقم ( 12)
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فلو صح أن يكون من رجلني أو أكثر ألشبه أن َل يقتصر يف النسبة إىل أبوين وليس حكم 
)إن خلق أحدكم ميكق يف بطن أمه أربعني مرياثهم كما ُبني ابلتواحد، ولقوله عليه السالم: 

، فدل  أنه َل يكون (1)يومًا نطفة، وأربعني يومًا علوة، وأربعني يومًا مضغة، مث ينفخ فيه الروح(
َل من واحد ، أَل ترى أنه إذا وطئها واحٌد مث وطئها اآلخر بعد أايم أنه بعد أربعني يومًا من إ

 وطء األول ينتقل عن حاله فال ميكن أن يكون من الثان.

اِلَداِن }ل ِلر َِجاِل َنصِيٌب ِمِ َّا تَ َرَك اْلوَ ، (2)}َوأَنَُّه َخَلَق الزَّْوَجنْيِ الذََّكَر َواأْلُنَثى {ونظريه قوله: 
}يُوِصيُكُم اّلل ُ يف َأْوََلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل  (3)َواألَق َْربُوَن َولِلنِ َساء َنِصيٌب ِمِ َّا تَ َرَك اْلَواِلَداِن َواألَق َْربُوَن{

فدل بذلك أن  (5){}َوِإن َكانُوْا ِإْخَوًة ر َِجاًَل َوِنَساء فَِللذََّكِر ِمْثُل َحظِ  األُنثَ َينْيِ ، (4)َحظِ  األُنثَ َينْيِ{
 اخلنثى  هو ذكٌر أو أنثى وأنه جيب طلب الدَللة على حاله إذا أشكل.

أن ثالثة تنازعوا مولوداً من أمة   قال: جاء رجٌل من اليمن خيرب النيب   (6)وعن زيد بن أرقم
"أنتم  فأبيا، حىت قال ذلك للثالث، فلما أبوا، قال: (7)[أطيبا به نفسًا للثالث]هلم، فقال علي: 

)فضحك النيّب شركاء متشاكسون وإن مقرٌع بينكم فمن قُرع فله وعليه ثلثا الدية لصاحبيه"، 
 )فلو صح أن يكون الولد منهم ألحلقه هبم مجيعاً.(8)حىت بدت أضراسه . 

                              
 (.4/2036)2643(، ومسلم يف كتاب القدر، برقم 3/1174)3036رواه البخاري يف كتاب بدء اخللق، برقم ( 1)

  .45سورة النجم، آية رقم ( 2)

 .7آية رقم  سورة النساء،( 3)

 .11سورة النساء، آية رقم ( 4)

 .176سورة النساء، آية رقم ( 5)

 ،  علي مع صفني وشهد غزوة، عشرة سبع  النيب مع شهد. جليل صحايب: نصارياأل اخلررجي أرقم بن زيدهو  (6)
  (.3/1166(، معرفة الصحابة)3/165سري أعالم النبالء). ه  68سنة ابلكوفة ومات

 "أطبناه نفساً للثالث".يف ج ( 7)

(، والنسائي يف اجملتىب يف كتاب الطالق، 2/281_2269رواه أبوداود يف كتاب الطالق، ابب من قال ابلقرعة...برقم  (8)
(، وقال احلاكم: "قد اتفق الشيخان على ترك اَلحتجاج ابألجلح ... وقد 6/183)3490ابب القرعة يف الولد، برقم

  (. 2/225الثقات ، فهذا إذاً حديث صحيح وّل خيرجاه". املستدرك)اتبعه على ذلك ثالثة منن 
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هو ثلثا قيمة الولد؛ ألنه ابن متهم، فعرب  الراوي عن  (1)وحيتمل أن يكون ما أغرمه لآلَخَرين/
القيمة ابلدية، أو يكون أغرمه ثلثي الدية؛ ألنه فوت عليهما ثلثي حر، فلزمه بدل ذلك ثلثا 
ديته، مبنزلة ما ُروي أن مسلمًا قتل ذميًا فجعل عليه دية مسلم، كأنه ملا ّل يقتله أخذ منه دية 

 .(2)نفسه

، فيحتمل أن (3)ذا القضاء يف نفسني تداعيا ولدًا أنه أحلقه هبماوُروي عن علي خالف ه
يكون األول منسوخًا أو اعرتف كل واحد  من اَلثنني بوطء صاحبه فصارت فراشًا هلما وّل 

 يعرتف كل واحد  من الثالثة بوطء صاحبيه. وهللا أعلم.

لح عليه فإن مات الغالم قبل أن يراه القافة ُوقف من ماله نصيب أب  حىت يصط
 .(4)املتداعيان

فإن مات أحد املدعيني ُوقف من تركته نصيب ابن ، فإن أحلقه القائف ابمليت أخذه وإن 
 .(5)أحلقه ابحلي ُرد املوقوف على ورثة امليت

وقال أبو حنيفة وشريك وحممد وزفر وحيىي بن آدم يف آخرين: إذا تداعوا الولد حلقهم مجيعاً 
واحد  بينهم لتساويهم يف الدعوى واحلجة، وأيهم مات ورثه الباقي  وإن كثروا ويرثونه نصيب أب  

منهم حيل ف بعضهم بعضاً، فإذا هلك املدعون مث مات الولد ورثه أوَلد املدعني كأهنم أوَلد أب  
 .(6)واحد، ويرث الولد من كل واحد مرياث ابن  اتم

                              
 .98هناية اللوحة رقم ( 1)

، وقال: أبو كرز هذا مرتوك احلديث وّل يروه عن انفع 149(، والدارقطين برقم 8/102)16130رواه البيهقي بقم (2)
 (.3/129غريه. سنن الدارقطين)

 (.7/360مصنف عبدالرزاق)( 3)

 (.5/234األم)( يُنظر: 4)

 (.5/234األم)( يُنظر: 5)

 (.4/297البحر الرائق)( يُنظر: 6)
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أن عمر ملا أشكل أمر  ؛ ملا روى ابن املسيب(1)وعن أيب يوسف: إن ادعاه اثنان حلقهما
. وعن ابن املسيب (2)الولد على القافة أحلقه هبما، وقال: "تراثنه ويرثُكما، وهو للباقي منكما"

 .(3)حنوه

وعن الشعيب عن علي يف رجلني وقعا على امرأة يف طهر  واحد ، فقال: "الولد بينكما، وهو 
 .(4)للباقي"

حد  منهم، وعن أيب يوسف أيضاً: إن ادعاه وقال أبو يوسف: فإن ادعاه ثالثة ّل يلحق بوا
 .(5)ثالثة حلقهم ابلقياس، وإن ادعاه أكثر من ثالثة ّل يلحق بواحد  منهم

وقال أهل العراق: إمنا يلحق الولد ابملدعني إذا ادعوا معاً، فأما إذا سبق أحدهم فادعاه 
 .(7)اآلخرين (6)[دعوة]حلقه وّل تسمع 

السابق ابلدعوى واملتأخر، وَل بني اجلاحد به واملقر؛ ألهنا وقال الشافعي: َل فرق بني 
صارت فراشاً هلم ابلوطء والولد َلحٌق ابلفراش َل ينفيه صاحب الفراش عن نفسه إَل ابللعان أو 

 نفي القائف عنه وإحلاقه بغريه.

 . (8)وُحكي عن األوزاعي والثوري كقول أهل احلجاز والعراق معاً 

 .(1)ه القائف هبما حلقهما، وُحكي عن األوزاعي حنوهقال أبو ثور: إذا أحلق

                              
 (.6/252بدائع الصنائع)( يُنظر: 1)

 (.10/264سنن البيهقي)( 2)

 (.7/360يُنظر: مصنف عبدالرزاق) (3)

 (.7/359مصنف عبد الرزاق)( 4)

 (.6/252بدائع الصنائع)( يُنظر: 5)

 يف ج "دعوى".( 6)

 (.7/173(، اَلستذكار)5/582،583(، حاشية ابن عابدين)7/203،204املبسوط)( يُنظر: 7)

 (.7/173اَلستذكار)( يُنظر: 8)
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وهذا غلٌط؛ ألنه لو صح أن يكون الولد منهما للحقهما بغري إحلاق القائف؛ ألن القائف 
 َل ينفي الولد عن الفراش.

؛ ملا روي من (2)وعن ابن أيب ليلى وإسحاق بن راهويه: يُقرع بينهم وأيهم قرع حلقه الولد
 .(3)خرب علي

ل العراق: إذا كانت اجلارية بني مسلم  وذمي فأتت بولد  فادعياه فالدعوة للمسلم، وقال أه
وإن كان أحدمها حراً واآلخر عبداً فالدعوة للحر مسلماً كان أو ذمياً أو مرتداً، وإن كان أحدمها 

 .(4)ذمياً واآلخر مرتداً فالدعوة للمكاتب

ياه فالولد لألب، فإن كانت بني الرجل وإن كانت اجلارية بني رجل  وابنه فأتت بولد  فادع
وجده واألب حر مسلم أو مرتد وهو حي فالولد بينهما، وإن كان األب ميتًا أو حيًا ِملوكًا أو 
ذميًا فالدعوة للجد، وإن كانت بني رجل  وعمه فهو بينهما نصفني سواء كانت اجلارية بينهما 

 .(6)رالعشر ولآلخر تسعة أعشا (5)[أو كان ألحدمها]نصفني 

وعن أيب يوسف يف جارية بني رجل  وأبيه وجده أتت بولد  فادعوه مجيعاً: فالدعوة للجد، 
 .(7)ويغرم ثلثي قيمتها للشريكني

 .(8)وعلى قول الشافعي ومالك وحيىي بن زكراي بن أيب زائدة: الدعوة جلماعتهم

                                                                                       
 (.7/173اَلستذكار)( يُنظر: 1)

 (.10/42شرح النووي على صحيح مسلم)( يُنظر: 2)

 أي: قصة الثالثة الذين تنازعوا املولود ... وقد سبق خترجيه.( 3)

 (.4/298(، البحر الرائق)17/82،83املبسوط)( يُنظر: 4)

 يف ج "أو ألحدمها".( 5)

 (.4/298(، الفتاوى اهلندية)4/298البحر الرائق)( يُنظر: 6)

 (.4/298البحر الرائق)( يُنظر: 7)

 (.4/431،432أسىن املطالب)( يُنظر: 8)
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 .(1)العبدوعن زفر حنوه، إَل يف املسلم احلر والعبد، فإنه جعل الدعوة للحر دون 

فإن ادعى مجاعة منبوذًا وّل يقر كل واحد  ابلوطء لصاحبه فالدعوة للسابق، وحكي حنوه 
 .(2)عن الشافعي، وهو قول أهل العراق

 .(4)، وحلقهم مجيعاً يف قول أيب حنيفة وحممد(3)فإن ادعوه معاً أري للقافة يف قول الشافعي

واختلف يف األمة يطؤها سيدها مث يبيعها فيطؤها املشرتي قبل أن يستربئها، ويف األمة 
تكون بني مجاعة فتأيت بولد  فيدعونه: فقال الشافعي: يُرى الولد كما قلنا يف ولد احلرة، ووافقه 
مالك يف رؤية القافة لولد األمة، وخالفه يف ولد احلرة فجعله لصاحب الفراش الصحيح دون 

 .(5)اطئ بشبهة، وهذا إذا تقارا ابلوطءالو 

فأما إذا ّل يقر البائع بوطء املشرتي فالولد للبائع كمن ادعى أنه وطئ زوجة رجل أو أم ولد 
 .(6)له بشبهة فلم يقر به صاحب الفراش

فإن أقر البائع بوطء املشرتي وّل يقر املشرتي بوطء البائع فالقول قول البائع ويرى للقافة؛ 
 .(7)فراشاً إذا أقر بوطئها ألهنا تصري

ويلزم مالكًا أن جيعل الولد للبائع دون املشرتي وإن تقارا ابلوطء؛ ألهنا صارت فراشًا لألول 
بوطئه وهو يقول: إهنا أم ولدي وإن شراء الثان ابطٌل وإن وطأه لغري ملك؛ كما أن وطء املتزوج 

                              
  (.17/83املبسوط)( يُنظر: 1)

 (.5/157البحر الرائق)( يُنظر: 2)

(، 2/102(،احملرر)4/431،432(، أسىن املطالب)12/103روضة الطالبني)وكذلك مذهب أمحد. ( 3)
 (.6/459اَلنصاف)

 (.1/135(، التنبيه)6/246(، األم)7/173(، اَلستذكار)6/253بدائع الصنائع)( يُنظر: 4)

 (.6/249(، األم)4/27(، شرح الزرقان)8/183التمهيد)( يُنظر: 5)

 (.11/359(، الذخرية)8/333املدونة)( يُنظر: 6)

 .483،484(، الكايف ص 8/333،334املدونة)( يُنظر: 7)
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 .(1)ابملعتدة َل يزاحم به وطء الزوج الصحيح النكاح عنده

وقال أهل العراق: إن سبق أحدمها فادعاه حلقه وّل تسمع دعوة غريه، وإن ادعوه معاً حلقهم 
 .(2)مجيعاً 

 

 مسائل من ه ا الباب:

أهل العراق، فإن مات  (3)[عند]ولو أن جارية بني رجلني أتت اببن فادعياه معًا حلقهما 
 الغالم نصفني.أحدمها وخلف ألف درهم وابناً معروفاً كان األلف بني اَلبن و 

ويف قول الشافعي ومالك: أيخذ اَلبن املعروف نصف األلف، ويوقف نصفه حىت ينسب 
 الغالم ابلقافة أو اإلختيار فُيعمل عليه.

فإن مات املدعي اآلخر وترك ألفي درهم وابنًا معروفاً: كان األلفان بني اَلبن والغالم 
 نصفني عند أهل العراق.

 بن املعروف نصف األلفني، ويوقف النصف.وعلى قول الشافعي: أيخذ اَل

فإن مات الغالم بعد ذلك وترك ثالثة آَلف درهم وخلف أمه وابين املدعني: فألمه 
فيحجباهنا عند أهل العراق وعلى قول الشافعي ]السدس، والباقي َلبين املدعني؛ ألهنما أخواه 

أسداس  (5)/(4)[مخسةوقياس قول مالك تعطى األم من تركته ألف وسدس ألف ويوقف ألف و 
 ألف؛ ألن تركته هي الثالثة اآلَلف اليت خلفها وما ورثه من أحد املدعيني.

                              
 .483،484(، الكايف ص 8/333،334املدونة)( يُنظر: 1)

 (.7/173(، حاشية ابن عابدين)7/203،204املبسوط)( يُنظر: 2)

 يف ج "وقال".( 3)

 غري واضحة يف أ واملثبت يف ج.( 4)

 .99هناية اللوحة رقم ( 5)
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فإن كان أبوه هو صاحب األلف فرتكته ثالثة آَلف ونصف ألف، فلألم منها ألف وسدس 
 ألف.

وثلث ألف وَل  (1)[ألف]وإن كان أبوه هو صاحب األلفني فرتكته أربعة آَلف، لألم ثلثها 
حيجبها ابنا املدعيني؛ ألن أحدمها أخوه كما أن أحد املدعيني أبوه فتعطى األم أقل املرياثني وهو 
ألف وسدس ألف ويرد على ابين املدعيني املوقوف من مال أبيهما؛ ألن ذلك هلما يقيناً، إما عن 

، األم تدعي منه أبيهما أو أخيهما، فاملوقوف من مال الغالم هو ألف ومخسة أسداس ألف
سدس ألف على أن أابه هو صاحب األلفني، وابن صاحب األلف يدعيه كله، وابن صاحب 

 األلفني يدعي منه ألف وثلثي ألف، فهو موقوٌف بينهم حىت يصطلحوا.

ومن قسم املال على قدر الدعاوى جعله بينهم على اثنني وعشرين سهماً، لألم سهٌم؛ ألهنا 
حب األلف أحد عشر سهماً، وَلبن صاحب األلفني عشرة تدعي سدس ألف، وَلبن صا

 أسهم.

والغالم: للذكر مثل حظ  (2)[بنتاً وعماً وترك ألفاً كان ماله بني ابنته]فإن ترك أحد املدعيني 
 األنثيني.

 فإن ترك اآلخر ابن ابن: كان ماله للغالم دون ابن اَلبن.

َلبن اَلبن اآلخر؛ ألنه ابن أخيه فإن مات الغالم بعد ذلك كان ألخيه النصف، والباقي 
 يف قول أهل العراق.

 ويف قول الشافعي: تعطى اَلبنة ثلث مال أبيها ويوقف ثلثا ماله ومجيع مال اآلخر.

فإن مات الغالم وترك أماً: ُرد املوقوف من مال أيب اَلبنة على اَلبنة والعم ليصطلحا عليه؛ 
الغالم، ويرد أيضاً األلفني املوقوفة على ابن اَلبن؛ ألنه قد صار هلما بيقني، إما عن صاحبهم أو 

                              
 ليست يف ج.( 1)

 ست واضحة واملثبت يف ج.لي( 2)
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ألنه له يقينًا إما عن جده أو عن أخيه، وتعطى األم من تركة الغالم ألفًا وُتسعا ألف؛ ألن أابه 
إن كان صاحب األلف، فقد ورث ثلثي األلف وصار مجيع تركته ثالثة آَلف وثلثي ألف، وإن  

آَلف، فأعط األم من تركة الغالم ثلث األقل؛ ألنه هلا كان أبوه صاحب األلفني فرتكته مخسة 
يقيناً، وذلك ألف وتسعا ألف، ويوقف الباقي وهو ألف وسبعة أتساع ألف، فابن اَلبن يدعي 
منه ألفًا وثلث ألف متام ثلثي مخسة آَلف، واألم تدعي منه أربعة أتساع ألف متام ثلث مخسة 

 موقوف حىت يصطلحا.آَلف، والبنت والعم يدعيان ذلك كله فهو 

ومىت اختلف أجناس الرتكة ّل يصر بعضها بعضًا قصاصًا عن بعض فاعمل يف قيمة ذلك 
على ما بينا يف الدراهم إن توافقوا على ذلك أو يبيع احلاكم عليهم ذلك ليقطع حق كل واحد  

 الفضل املشكوك فيه (1)[ويوقف]عن جنس وجتمعه له يف جنس آخر ملا فيه من الصالح هلم 
 بينهم على الصالح.

مسألة: ولو أن جارية بني ثالثة نفر أتت بولد فادعوه معاً فلحقهم مجيعاً يف قول أيب حنيفة 
وحممد وزفر واللؤلؤي وهو إحدى الروايتني عن أيب يوسف: فإن مات أحدهم وخلف ولدًا ورثه 

 الغالم مع ولده نصيب ابن اتم.

 رثه إخوته من أب امليت.فإن مات الغالم بعده: ورثه الباقيان وّل ي

فإن ّل ميت الغالم ولكن أحد الباقيني مات وخلف ولداً: ورثه الغالم مع ولده نصيب ابن 
 اتم.

 فإن مات الغالم بعد ذلك: كان ماله لألب الباقي.

املدعيني امليتني مات: ورثه الغالم كأحد إخوته وَل  (2)[أحد أوَلد]فإن ّل ميت الغالم ولكن 
 اقي عن مرياث أخيه من األب امليت.حيجبه األب الب

                              
 ليست واضحة يف أ واملثبت يف ج.( 1)

 غري واضحة يف أ واملثبت يف ج.( 2)
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 الثالث وخلف ولداً ورثه الغالم كأحد ولده. (1)[ األب]فإن مات 

فإن مات الغالم بعد ذلك كان ماله بني أوَلد اآلابء الثالثة للذكر مثل حظ األنثيني، كأهنم 
 ولد أب واحد.

 ّلَّْ  فَِإن}لقوله تعاىل:  ويف إحدى الروايتني عن أيب يوسف َل يرث الغالم املدعني وَل يرثونه؛
ينِ  يف  فَِإْخَواُنُكمْ  آاَبءُهمْ  تَ ْعَلُموا . وِعلمنا ِبن أحد الثالثة أبوه كعلمنا ِبن له يف (2){َوَمَوالِيُكمْ  الدِ 

إذا كان فيهم أبوه َل يلحق بثالثة إذا كان أحدهم أابه. ]العراق أاًب فكما َل يلحق ِبهل العراق 
وقال الشيخ: ويلزم على هذه العلة أن َل يلحق ابثنني إذ قد تيقنا أن الولد إَل من واحد ومن 

 (3)[رأى اإلقراع أقرع بينهم فمن قرع له حلقه نسبه وانتفى عن الباقني

بن ويُرى القافة، فإن مات ويف قول الشافعي ومالك: يوقف من مال كل واحد نصيب اَل
 قبل أن يُثبت نسبه من أحدهم وقف من ماله نصيب أب حىت يصطلحوا عليه.

فإن مات املدعون وخلف كل واحد  ابنًا معروفًا وترك أحدمها ألف درهم واآلخر ألفني 
 واآلخر عشرين ألفاً: أعطي ابن كل واحد  نصف ما تركه أبوه ويوقف النصف بينه وبني الغالم.

ن مات الغالم بعدهم وخلف أربعة آَلف درهم وترك أماً: أعطيت األم من ماله ألف فإ
ومخسمائة درهم وهو أقل ما يصيبها، ووقف ألفان ومخسمائة جلواز أن يكون أبوه هو صاحب 
األلف فتصري تركته أربعة آَلف ونصف ألف، ويرد املوقوف من مال صاحب األلف واأللفني 

ان ذلك عن أبيهما أو أخيهما، ويرد على ابن صاحب العشرين على ابنهما ألهنما يستحق
من املوقوف من مال أبيه تسعة آَلف وثلث ألف، ويوقف ثلثا ألف جلواز أن يكون  (4)[األلف]

الغالم أخاه، فتكون تركته أربعة عشر ألفاً؛ ألنه ثلثها أربعة آَلف وثلثا ألف، وألخيه تسعة 
                              

 يف أ "األب"، واملثبت يف ج.( 1)

 .5سورة األحزاب آية رقم ( 2)

 غري واضحة يف أ واملثبت يف ج.( 3)

 يف ج "ألف".( 4)



 اإلجياز يف الفرائض 

 
665 

مال أبيه بينه وبني األم حىت يصطلحا، وَلبين اآلخرين  آَلف وثلث ألف، ويوقف ثلثا ألف من
أن يصطلحا مع األم على املوقوف من مال الغالم وهو ألفان ومخسمائة دون ابن صاحب 
العشرين األلف؛ ألنه َل يدعي فيه شيئًا فابن صاحب األلفني يدعي األلفني واخلمسمائة كلها 

ألف، واألم تدعي املوقوف كله؛ ألهنا تقول: وثلث  (2)/(1)[منه ألفني]وصاحب األلفني يدعي 
 هو ابن صاحب العشرين األلف، فهو موقوٌف بينهم حىت يصطلحوا.

 فإن مات أحد املدعيني وخلف ابناً: كان ماله بني ابنه والغالم نصفني.

 فإن مات املدعي اآلخر وخلف ابن ابن: كان ماله للغالم دون ابن ابنه.

 ان ماله للغالم دون العم.فإن مات الثالث وخلف عماً: ك

فإن مات الغالم بعد ذلك: كان ماله َلبن امليت األول؛ ألنه أخوه دون ابن أخيه وعم أبيه 
 قول أهل العراق. (3)[يف]

 ويف قول الشافعي: يعطى كل واحد  اليقني، ويوقف املشكوك فيه على ما بي ناه.

بوان كأن أمهات املدعيني مبنزلة جدة فإن ترك الغالم ابنًا وأم أمه فلكل واحد من املدعيني أ
واحدة كأهنن أم أب واحد، وكذلك آابؤهم مبنزلة جد واحد، فيكون ألم أم الغالم نصف 
السدس، وألمهات املدعيني نصف السدس، وآلابئهم السدس، والباقي لالبن يف قول أهل 

 العراق.

صف السدس بني وعلى قول الشافعي: ألم أمه نصف السدس، ولالبن الثلثان، ويوقف ن
أمهات اآلابء؛ ألن إحداهن جدته، ويوقف السدس بني آابء اآلابء؛ ألن أحدهم جده، ويعمل 

 فيما تركه املدعون والغالم من املقاصة على ما بينا.

                              
 غري واضحة يف أ واملثبت يف ج.( 1)

 .100هناية اللوحة رقم ( 2)

 يف ج "ويف".( 3)
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 ولو أن جارية بني رجل وعمه أتت اببنة فادعياها معاً: حلقهما يف قول أهل العراق.

 كان هلا من مال كل واحد  نصيب ابنة.  فإن مات األبوان وخلف كل واحد  أابً:

 فإن ماتت اجلارية بعد ذلك وخلفت ابناً: كان ألبوي أبويها السدس، كأهنما جد واحد.

 فإن ّل متت اجلارية ولكن مات أبو الرجل: كان هلا من ماله نصيب ابنة ابن.

فإن مات أبو العم بعد ذلك وخلف عماً: كان هلا النصف؛ ألهنا بنت ابن يف قول أهل 
العراق، إَل زفر وحيىي بن زكراي بن أيب زائدة، فإهنما جعال هلا النصف؛ ألهنا بنت ابن والسدس 

 ِبهنا بنت ابن ابن، وحكي أيضاً عن زفر كقول أيب حنيفة.

 ، ويوقف املشكوك فيه حىت يصطلحوا.وعلى قول الشافعي: يُعطى كل واحد  اليقني

فإن كانت اجلارية بني أخوين فأتت اببنة فادعياها معاً: حلقهما، فإن ماات وخلفا أابمها،  
 كان لالبنة من مال كل واحد  النصف، ولألب النصف.

فإن مات أبومها وهو جد اَلبنة: كان هلا النصف نصيب بنت واحدة يف قول أيب حنيفة 
 واللؤلؤي وحيىي بن آدم. وأيب يوسف وحممد

وحكي عن زفر وحيىي بن زكراي: أهنما جعال هلا الثلثني؛ ألهنا مبنزلة ابنيت ابنني، ولو كان 
 مكاهنا ابن لورث نصيب ابنني على قوهلما.

ويف قول الشافعي: إذا ترك أحد األخوين ألفًا وترك اآلخر ألفني: أعطي األب من ذلك 
مائة؛ ألنه اليقني، ووقف مخس مائة بينهما حىت يصطلحا، ألفي درهم، وأعطيت البنت مخس 

 أو يثبت النسب برؤية القافة، أو اختيار الولد إذا بلغ، فُيعمل عليه.

فإن ترك أحدمها ألف درهم واآلخر كر حنطة: أعطي األب نصف ذلك كله، ويوقف 
ا نصف احلنطة نصفها بينه وبني البنت؛ ألن هلا أحدمها وله اآلخر، وللحاكم أن يعطي أحدمه

ويعطي اآلخر نصف قيمته من نصف الدراهم على جهة البيع عليهما، فإن كانت قيمة نصف 
احلنطة أكثر من نصف الدراهم أعطى أحدمها نصف الدراهم وأعطى اآلخر قدر ذلك من 
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 احلنطة، ووقف الفضل.

فإن مات اجلد بعد ذلك: كان هلا نصف ماله؛ ألهنا بنت أحد ابنيه، ويعطى نصف 
املوقوف أيضاً؛ ألنه هلا يقيناً، إما عن ابنها أو جدها، ويوقف النصف اآلخر بينهما وبني ورثة 

 اجلد.

ولو أن  مولودًا يف يد امرأتني ادعياه معًا كانت دعوهتما ابطلة عند أكثر أهل العراق وهو 
 األظهر من قول الشافعي.

 ئة.وقال بعض أهل العراق: يلحقهما؛ ألن حجتهما واحدة متكاف

فإن جاءت كل واحدة بِبَ ي نة ِبهنا ولدته: فإن أاب حنيفة وزفر أحلقاه هبما ووراثمها منه نصيب 
أم واحدة، وأيهما ماتت ورثته الباقية نصيب أم كالرجلني يدعيان، ويرث الولد عن كل واحد  

 نصيب ابن كامل.

 وقال أبو يوسف واللؤلؤي: َل تسمع بينتهما وَل يلحق الولد ابمرأتني.

ولو جاءت املرأة فقالت لزوجها هذا منك، وقال الزوج: هو ابين من غريك حلقهما معًا يف 
 قوهلم.

ولو أن امرأة معها صيب فادعاه رجالن كل واحد يقول: هو ابين منها وأهنا زوجته فأنكرت 
ذلك كان القول قوهلا وّل يلحقهما، فإن صدقت أحدمها حلقه قي قياس قول أيب حنيفة وزفر 

 يوسف واللؤلؤي والشافعي، كما لو كان ابلغاً فادعياه وصدق أحدمها.وأيب 

وقال حممد يف اللقيط يقيم عليه رجل البينة أنه ابنه من هذه احلرة، فأقام آخر البينة أنه ابنه 
 من هذه احلرة: أنه جيعله ابنهما مجيعاً ومن املرأتني مجيعاً إذا ادعياه يف قياس قول أيب حنيفة.

 أيب يوسف وحممد: فإنه يكون ابن الرجلني، وَل يكون ابن املرأتني. وأما يف قول

وقد شرحنا مذهب الشافعي يف ذلك يف الكتاب املفرد لشرح مذاهبه، فأغىن عن إعادته 
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 آخر اَلشرتاك يف الطهر.
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 باب

 )من يقبل إقرار الرجل واملرأة بنسبه مع ذي الرحم املعروف(
ِبربعة: ابألب، والولد، والزوجة، واملوىل املنعم، إذا كان  يقبل إقرار الرجل يف الصحة واملرض

صدقه ِمكناً، وصدقه املقر به وّل يدفع إبقراره حقًا لغريه سواٌء صد قه ورثته أو كذ بوه، وحجبهم 
عن املرياث أو ّل حيجبهم؛ ألنه مقر على نفسه مبا يلزمه إظهاره كما يقر لك بدين حييط برتكته 

، فإن أقر بولد  َل يولد مثله ملثله، أو كان للولد أٌب معروٌف أو أقر ِبن (1)تهفيلزمه وإن أضر بورث
َل يولد مثله ملثله وكان له أب معروٌف به، أو أقر بزوجة هلا زوج معروٌف، أو مبوىل وله موىل 

ّل يقبل املقر به قوله، فإن أقر بواحد منهم فلم يصدقه املقر به ّل يقبل قوله، وإن  (2)معروٌف/
قه ثبت نسبه وّل يكن له بعد ذلك أن جيحده، كما َل يكون ملن أقر مبال  أو جناية أن يرجع صد

 .(3)فيما أقر به

روي حنو ذلك كله عن عمر بن اخلطاب وعمر بن عبد العزيز، وبه قال محاد بن أيب 
رار سليمان وسفيان الثوري واحلكم ومالك والشافعي وأهل العراق، غري أن  مالكًا َل يقبل اإلق

 .(4)ابلنكاح، وبه قال الشافعي يف القدمي

وعن الشعيب عن شريح يف الرجل يقر بولده قال: إن شاء نفاه، وأصدق ما يكون عند 
 موته.

عن إبراهيم النخعي قال: إذا أقر ابلولد مخسني سنة مث نفاه َلعن  (5)وعن محاد وأيب معشر
                              

 (.2/544التلخيص)( يُنظر: 1)

 .101هناية اللوحة رقم ( 2)

 (.2/545التلخيص)( يُنظر: 3)

 (.2/544(، التلخيص)3/401(، حاشية الدسوقي)4/39،40(، مصنف ابن أيب شيبة)7/100مصنف عبدالرزاق)( 4)

 عبيد بن يونس عنه روى، و النخعي وإبراهيم الشعيب عن روى .الكوفة أهل من النخعي معشر أبو كليب  بن زايدهو  (5)
 (.6/327(، الثقات)3/543ه . اجلرح والتعديل)117 مات املتقنني احلفاظ من وكان وشعبة احلذاء وخالد
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 .(1)وأحلق الولد ابألم

والزوج واملوىل، وَل يقبل إقرارها ابلولد إَل أن يصدقها زوجها أو ويقبل إقرار املرأة ابألب 
، وقيل على قياس قول الشافعي: يقبل (2)تشهد القابلة بذلك يف قول الشافعي وأهل العراق

 .(3)إقرارها ابلولد إذا ّل يكن هلا زوج

لى وقال بعض أصحابه: يقبل قوهلا وإن كان هلا زوج، وَل يلحق بزوجها؛ ألهنا مقرة ع
نفسها وعلى زوجها فيقبل قوهلا على نفسها وَل تصدق على الزوج، أَل ترى أهنا لو قالت 
لزوجها ولدت هذا الولد منك، فقال الزوج هو ولدك من غريي لثبت نسبه منها إقرارًا منهما 
على أنفسهما َل  إبقرار كل واحد  منهما على صاحبه، ولو قال هلا الزوج: هذا ولدي منك 

ولدته، ّل يلزمها قوله، ويف ذلك دليل على أن نسب الولد يثبت منهما إبقرارمها َل  فقالت: ما
 .(4)بتصديق الزوج هلا

وإذا أقر بولد  يف يده صغري أو جمنون أو بلقيط: ثبت نسبه منه وّل يكن للولد أن جيحده إذا 
 .(5)بلغ أو أفاق يف قول اجلمهور

 ش اثبت فيلحق ابلفراش.وقال بعضهم: له ذلك؛ ألنه ّل يولد على فرا

: ّل يلحقه يف قول (6)[بولد  ]وإذا أقر اخلصي املقطوع خصيتاه أو اجملبوب ذكره من أصله 
اجلمهور؛ ألنه َل يولد ملثلهما لفقد املين من املسمول وتعذر وصول املين من اجملبوب إىل قعر 

 الرحم.

                              
 (.4/40(، مصنف ابن أيب شيبة)7/101مصنف عبدالرزاق) (1)

 (.2/544التلخيص)( يُنظر: 2)

 (.2/544التلخيص)( يُنظر: 3)

 (.2/544التلخيص)( يُنظر: 4)

 (.2/102(، احملرر)1/278(، التنبيه)9/314(، الذخرية)4/139الفتاوى اهلندية)( يُنظر: 5)

 ليست يف ج.( 6)
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 .(2))الولد للفراش(: ؛ لقول النيب  (1)وقال بعضهم: يلحقهما

وهذا غلٌط؛ ألن الولد إمنا يلحق ابلفراش إذا أمكن أن يكون من الزوج، فأما إذا ّل ميكن ّل 
يلحقه، أَل ترى أنه لو تزوجها ودخل هبا فأتت بولد  بعد شهر  ّل يلحقه، وإن كانت قد ولدته 

ل أن ، وَل معىن لقول من قا(4)؛ ملا كان الولد َل جيوز يولد ألقل من ستة أشهر(3)[على فراشه]
تستدخل املرأة مين الرجل فتحبل منه َلستحالة ذلك من قبل أن  الولد خملوق من مين الزوجني 
معاً ولذلك أيخذ الشبه من أبويه، وإذا استدخلت املرأة املين ّل يصل إىل قعر الرحم وّل حيدث هلا 

 لذة إبدخاله فتمين فتختلط املنيان كما حيدث هلا عند اجلماع.

ستدخال لكان للرجل واملرأة األجنبيان إذا تصادقا أهنا قد استدخلت ولو حلق النسب اب
قد وطئها بشبهة وأن  (5)[كما لو تصادقا أنه]منيه وأن الذي ولدته من ذلك املين حلقه نسبه 

 املين. (6)[استدخال]الولد منه وما قال بذلك أحٌد َلستحالة خلق الولد من 

أن َل دعوة للزان  (7)للفراش، وللعاهر احلجر( )الولدومعىن قوله عليه الصالة والسالم: 
أوَلد البغااي يف اجلاهلية ملن ادعاهم يف اإلسالم،  مع الزوج، كان يلحق عمر بن اخلطاب 

 .(9)على فراش أحد  (8)[وّل يولد]ولذلك قالت طائفة يلحق الولد ابلزان إذا ادعاه 

                              
 (.2/545التلخيص) يُنظر: (1)

 ( سبق خترجيه.2)

 ليست يف ج.( 3)

 (.2/545التلخيص) يُنظر: (4)

 ليست واضحة يف أ واملثبت يف ج.( 5)

 يف ج "من إدخال".( 6)

 سبق خترجيه. (7)

 غري واضحة يف أ واملثبت يف ج.( 8)

 (. 8/106املبدع) يُنظر: (9)
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 .(1)نعموقال بعض البصريني: َل يقبل إقرار الرجل ابملوىل امل

وهذا غلٌط؛ ألن إقراره ابلرق ملا قُبل إذا ادعاه السيد وّل يكن هناك ما يدفع قوله كان إقراره 
 مبن أعتق أوىل أن يقبل إذا صدقه املعتق.

وَل يقبل إقرار الرجل مع ذي رحم معروف بغري من ذكران يف قول أهل العراق ومالك 
ابألخ واجلد والعم واجلدة وولد اَلبن؛ ألنه  (2)[وذلك كاإلقرار]واحلسن بن صاحل وابن أيب ليلى 

يقر على غريه، أَل ترى أنه إذا أقر يف حياة األب واَلبن ِبخ  من أبيه أو جد أو ابن َلبنه فكذبه 
 األب واَلبن ّل يلحقهما نسبه، فكذلك َل يقبل إقراره عليهما بعد موهتما.

ث على املوروث ابلنسب كما يُقبل ويف قول إبراهيم النخعي والشافعي: يقبل إقرار الوار 
إقراره عليه ابلدين؛ ألنه يلحقه يف حقوقه اليت له وعليه وإمنا ّل يُقبل قوله عليه يف حياته؛ ألنه 

 .(3)املقيم حبقوق نفسه دون وارثه، فإذا مات خلفه وارثه فيها

دَلن فإن اختلف الورثة فأقر بعضهم بوارث وأنكره بعضهم ّل يثبت نسبه إَل أن يشهد ع
منهم على إقرار امليت ابلنسب فيلزم اجلماعة، وكذلك لو شهدا أنه ولد على فراشه أو شهدا 

 .(4)على إقرار امليت بدين حييط برتكته أو َل حييط هبا يف قول الشافعي وأيب حنيفة

وقال احلسن بن صاحل: إن كان الدين أقل من الرتكة ّل جيز شهادهتما؛ ألهنما يدفعان عن 
 .(5)أنفسهما

فإن كاان غري عدلني ّل يقبل قوهلما يف النسب ولزمهما الدين كله يف حصتهما يف قول 

                              
 (.2/545التلخيص) يُنظر: (1)

 ليست واضحة يف أ واملثبت يف ج.( 2)

 (.5/408(، حاشية الشروان)2/262مغين احملتاج) يُنظر: (3)

 (.9/137(، املغين)1/278التنبيه) يُنظر: (4)

 (.10/315املبدع)  يُنظر:( 5)
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 .(1)احلسن البصري وإبراهيم النخعي وأيب حنيفة واحلسن بن صاحل

 .(2)وقال مالك والشافعي وابن أيب ليلى: يلزمهما من الدين بقدر مرياثهم

 .(3)وروي عن الشعيب القوَلن معاً 

 .(4)قوهلما على مجيع الورثة وقال احلكم: يقبل

ثبت نسبه سواء كاان  (5)[امليت]وقال بعض أصحاب مالك: إذا أقر واراثن بنسب على 
 .(6)عدلني أو غري عدلني

 .(7)واتفقوا أنه َل يلزمهما من الوصية إذا أقرا هبا إَل قدر مرياثهما

اآلخرون، قال: يدخل معه وعن إبراهيم النخعي قال يف اإلخوة يدعي أحدهم األخ وينكره 
 .(8)يعين يف نصيبه

أنه قال يف ثالثة إخوة أقر أحدهم ِبخ، قال: يتواراثن  وعن جابر عن الشعيب عن علي 
 .(9)عنه ما دوهنم

                              
 (.1/124(، سنن سعيد بن منصور)2/477سنن الدارمي)( يُنظر: 1)

 (.9/136(، املغين)3/626(، شرح منتهى اإلرادات)7/121،122(، األم)4/34وبه قال أمحد. يُنظر:شرح الزرقان)( 2)

 (.1/124،426(، سنن سعيد بن منصور)2/477سنن الدارمي)( يُنظر: 3)

 (.1/126بن منصور) سنن سعيد( يُنظر: 4)

 ليست واضحة يف أ واملثبت يف ج.( 5)

 (.74/34شرح الزرقان)( يُنظر: 6)

 (.28/41املبسوط)( يُنظر: 7)

 (.2/476سنن الدارمي)( يُنظر: 8)

 (.2/410النكت والفوائد السنية)( يُنظر: 9)
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عنهما أن يرث كل واحد منهما صاحبه،  (1)قال أبو احلسني: حيتمل أن يريد بقوله يتواراثن/
 املقر.وحيتمل أن يريد به يشرتكان فيما ورثه 

وقال مالك وأبو حنيفة: يقبل إقرار الوارث على املوروث بنسب ويقبل ابلدية والوصية؛ ألن 
 .(2)ذلك إقرار على نفسه يف املال الذي يف يده

وعن أشعث بن سوار عن رجل  من أهل املدينة قال: جاء رجٌل وأخته إىل عمر بن اخلطاب 
 .(3)حلق ِببيكما من ّل يقر بهومعهما صيب، فقاَل: هو أخوان، فقال عمر: َل أُ 

وعن الشعيب واحلسن بن صاحل: إذا ادعى الرجل ولد أمة رجل من وجه يثبت به النسب ّل 
 .(4)يلحقه إَل أن يصدقه سيد األمة، وبه قال أهل العراق

ويف قياس قول الشافعي: يثبت نسبه إذا كان مثله يولد ملثله يف دار اإلسالم، فإن نسب 
 .(5)ك ّل يثبت نسبهذلك إىل دار الشر 

 .(6)وقيل أيضاً: يثبت نسبه يف ذلك كله على قياس قوله
فإن أقر بولد  هو ِملوك َلبنه أو ألبيه ثبت نسبه يف قول أهل العراق، وقالوا ذلك على 

 .(7)سبيل اَلستحسان
 فإن أقر  بولد  هو ِملوك ألخيه أو عمه أو غريهم ّل يثبت نسبه إَل أن يصدقه سيد اململوك.

ويف قياس قول الشافعي: يثبت النسب وَل يعتق على األب إذا كان مثله يولد ملثله يف دار 

                              
 .102هناية اللوحة رقم ( 1)

(، كشاف 4/481(، حاشية الدسوقي)18/44املبسوط)وعند أمحد :يقبل اإلقرار بعد موت املوروث. ( 2)
 (.6/461القناع)

 (.9/137املغين)( يُنظر: 3)

 (.5/243(، التاج واإلكليل)18/154،155املبسوط)( يُنظر: 4)

 (.5/107(، هناية احملتاج)3/356الوسيط)( يُنظر: 5)

 (.5/107(، هناية احملتاج)3/356الوسيط)( يُنظر: 6)

 (.6/245ائع)بدائع الصن( يُنظر: 7)
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 .(1)اإلسالم

 فإن نسب ذلك إىل دار الشرك فاألظهر من قول الشافعي: أنه َل يقبل قوله.

 ؛ ألنه جير وَلء ولده إىل موَله وإن حجبه عن املرياث.(2)[يقبل قوله]وقيل: 

م معروف فأقر مبوىل يثبت نسبه: فإن أاب حنيفة جعل إقراره هبم  فإن ّل يكن للرجل ذو رح
كالوصية هلم وقسم املال بينهم على قدر مواريثهم منه وأجاز الوصية جبميع املال إذا ّل 

 .(4)وارث معروف (3)[خيلف]

وقال ابن سريج: قياس قول الشافعي إذا ّل يقبل إقراره مبوَله يثبت نسبه أن َل يكون ذلك 
ن السلطان يقوم مقام عصبته وليس له أن يوصي ِبكثر من الثلث كي َل يضر بورثته، وصية؛ أل

فإذا ّل يكن له وارث ّل مينعه من ذلك مانع ويكون اختياره حيث جيعل ماله مقدمًا على اختيار 
السلطان، كما أنه إذا أوصى إىل رجل  أو وىل على أطفاله رجاًل كان نظره واختياره ملن اختار 

 على اختيار السلطان إذا صادف الصواب. مقدماً 

 .(5)وإذا خرج إلينا قوم من بالد الشرك مسلمني فأقروا ِبنساب  َل منازع هلم فيها توارثوا هبا

وقال بعض أصحاب مالك: َل يتوارثون ِبنساب حدثت يف دار الشرك وهو قول أيب حنيفة 
 .(6)وابن أيب ليلى واحلسن بن صاحل، وإن ثبت النسب بعدلني

فإذا ّل يعرف للرجل وارٌث من ذوي رمحه فأقر عند موته ِبخ أو عم أو مبن َل يثبت نسبه، 

                              
 (.5/107(، هناية احملتاج)3/356الوسيط)( يُنظر: 1)

 ليست يف ج.( 2)

 ليست يف أ واملثبت يف ج.( 3)

 (.3/624(، شرح منتهى اإلرادات)5/244(، التاج واإلكليل)30/70املبسوط)( يُنظر: 4)

 (.10/301(، مصنف عبدالرزاق)6/226األم)( يُنظر: 5)

 (.1/556الكايف)( يُنظر: 6)
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 .(1)فإن أاب حنيفة يعطيه تركته وكأنه أوصى هبا له

وقال بعض أصحاب مالك إَل أن يكون املقر به يف حال صحته معه فلم يقر به إَل عند 
 .(2)موته فيتهم يف ذلك وَل يرثه

 .(3)عي: َل يرثه ويكون ماله يف بيت املالويف قياس قول الشاف
  

                              
 (.29/18املبسوط)( يُنظر: 1)

 (.1/556الكايف)( يُنظر: 2)

 (.6/226األم)( يُنظر: 3)
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 باب

 )إقرار الوارث على املو
 
 ث بنسب(ر

قال أبو احلسني: وإذا ترك الرجل ابنًا َل وارث له غريه فأقر ِبخ من أبيه ثبت نسبه ويعطى 
 .(1)نصف ما ورثه يف قول النخعي والشافعي

واحلسن بن صاحل ويعطيه نصف ما وَل يثبت نسبه يف قول أيب حنيفة ومالك وابن أيب ليلى 
ورثه؛ ألنه أقر على أبيه ابلنسب وأقر على نفسه بنصف ما ورثه، فإقراره على نفسه يلزمه وإقراره 

 .(2)على أبيه مردودٌ 

فإن أقر جبد هو وارث األب َل وارث له غريه: ثبت نسبه وأعطاه سدس ما ورثه يف قول 
 .(3)النخعي والشافعي

 .(4)ل مالك وأهل العراق ويعطيه سدس ما ورثهوَل يثبت النسب يف قو 

فإن أقر بزوجة ألبيه ثبت نكاحها يف قول الشافعي اجلديد ويعطيها مثن ما ورث، وَل يثبت 
يف قوله القدمي فال يعطيها شيئاً. وقيل على قياس قوله: يلزمه فيما بينه وبني هللا أن يعطيها مثن ما 

 .(5)ورث

 .(6): َل يثبت النكاح، وترثويف قياس قول أيب حنيفة ومالك

                              
 (.9/138قال ابن قدامة:"دفع إليه نصف ما يف يده يف قول اجلميع". املغين)( 1)

 (.1/278(، التنبيه)6/225(، األم)6/486،489(، منح اجلليل)5/619الدر املختار)( يُنظر: 2)

 (.6/667(، مطالب أول النهى)1/278(، التنبيه)2/548(،التلخيص)6/225األم) يُنظر:وكذلك عند أمحد. ( 3)

 (.6/486،489(، منح اجلليل)5/619الدر املختار)( يُنظر: 4)

 (.9/147(، املغين)2/544التلخيص)( يُنظر:  5)

 (.8/391(، املدونة)28/74املبسوط)( يُنظر:6)
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وإذا ماتت املرأة وتركت ابنًا َل وارث هلا غريه فأقر اَلبن ِبخ له من أمه ّل يثبت نسبه يف 
 . (1)أظهر قول الشافعي؛ ألن املرأة ملا ّل يقبل إقرارها ابَلبن ّل يقبل إقرار وارثها عليها ابلولد

 .(2)ثبت النسب، وبه قال أبو حنيفةوقيل على قياس قوله: يعطيه نصف ما ورثه وإن ّل ي

 .(3)ومن قبل إقرار املرأة ابلولد قبل إقرار وارثها عليها ابلولد وثبت نسبه وورث معه

َل وارث له غريه فأقر اببن للميت ثبت نسبه وأعطاه ما  (4)[أب]فإن ترك الرجل أخًا من 
 .(5)يف يديه يف قياس قول الشافعي

 .(6)يؤدي إىل إثبات النسب إبقرار غري الوارثوقيل: َل يعطيه شيئاً لئال 

 .(7)ويف قول أيب حنيفة ومالك: َل يثبت نسبه، ويدفع إليه ما يف يده

فإن أقر األخ ببنت للميت ثبت نسبها وأعطاها نصف ما ورثه يف قول النخعي 
 .(8)والشافعي

 .(9)رثهوَل يثبت نسبه يف قول أيب حنيفة ومالك وابن أيب ليلى، ويعطيها نصف ما و 

فإن ترك أاب َل وارث له غريه فأقر اببن للميت ثبت نسبه وأعطاه مخسة أسداس مبا يف يده 

                              
 (.2/544التلخيص)( يُنظر: 1)

 (.1/278(، التنبيه)6/225(، األم)5/619الدر املختار) (29/18بسوط)يُنظر:امل (2)

 (.2/544(، التلخيص)17/118املبسوط)( يُنظر: 3)

 يف ج "األب".( 4)

 (.2/567التلخيص)( يُنظر: 5)

 (.2/567التلخيص)( يُنظر: 6)

 (.2/567التلخيص)( يُنظر: 7)

 (.2/567التلخيص) يُنظر: (8)

 (.8/391املدونة) (،28/74يُنظر:املبسوط)( 9)
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 يف قول الشافعي والنخعي.

 وَل يثبت نسبه يف قول أيب حنيفة ومالك وابن أيب ليلى، ويعطيه مخسة أسداس ما يف يده.

ح يف قول الشافعي فإن تركت املرأة أخًا من أب وأم فأقر األخ بزوج للميت ثبت النكا 
 .(1)اجلديد وأعطاه نصف ما ورثه، وَل يثبت النكاح يف قوله القدمي وَل يعطيه شيئاً 

ويف قول أيب حنيفة ومالك وابن أيب ليلى: َل يثبت النكاح ويعطيه نصف ما ورثه، وقيل 
 .(2)مثله على قياس قول الشافعي

فرجع األخ يف  -عى النكاح لرجل اد -فإن قال الزوج لست هلا بزوج إمنا زوجها فالن 
إقراره وقال ما فيكما زوج: ّل يثبت النكاح وّل يعطهما شيئاً؛ ألن الذي أقر به أوًَل ّل يقبل ما 

 أقر به له فلم يستحق عليه شيئاً وهو شاهٌد لآلخر يف قول الشافعي.

نزلة من ابلثان جائز، مب (3)قال حيىي بن آدم: سألت عنهما أاب يوسف، فقال: إقرار الزوج/
 أقر بعبد  يف يده لرجل، فقال الرجل: هو لفالن، فهو جائٌز لفالن.

قال حيىي: وأخربن بعض أصحابنا أن أاب يوسف رجع عن ذلك، وقال: َل جيوز إقرار بزوج 
 غريه.

وكذلك لو أقام البينة أنه أخو امليت َل وارث له غريه فقضى له القاضي ابملرياث مث أقر اببن 
 ب البينة، وَل جيوز إقراره ابَلبن.امليت، فقد أكذ

ولو ّل يقر ابَلبن ولكنه أقر ِبخ يشاركه يف اإلرث؛ ألنه وارث مقر ّل يكذب بينته، وحيتمل 
أن يقبل إقراره ابَلبن؛ ألنه ّل يكذب بينته وإمنا شهدوا أهنم َل يعلمون له واراثً غريه وقد صدقوا 

 يف ذلك، وهكذا قياس قول الشافعي.
                              

 (.4/424روضة الطالبني)( يُنظر: 1)

 (.2/797(، جممع الضماانت)28/208املبسوط) يُنظر: (2)

 .103هناية اللوحة رقم ( 3)
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وإذا قال رجل جمهول النسب لرجل: مات أيب فورثته هذا املال الذي يف يدي قال حيىي: 
وأنت ابنه وولده معي، فقال الرجل: هذا املال هلذا امليت الذي قررت أنه أيب وقد صدقت أنه 

 .(1)أيب وليس ِببيك واملال كله ل، فالقول قوله عند زفر وغريه

قول الشافعي؛ ألن املقر أضاف املال إىل . وهو قياس (2)وقال حممد بن احلسن: هو بينهما
 نفسه.

 ولو قال: ترك هذا املال أبوك فالن وأان أخوك ّل يقبل دعواه وكان املال للمقر به.

قال حيىي: ولو قال ماتت فالنة امرأيت فورثتها أان وأنت أخوها ووارثها معي، فقال الرجل: 
 .(3)خأان أخوها وهذا املال ل ولست بزوجها، فالقول قول األ

وكذلك لو كان املال يف يد امرأة فقالت: مات زوجي فالن وأنت أخوه، كان القول قول 
 (4)األخ؛ ألن الزوجني يدعيان عقد النكاح عقده امليت وَل يثبت ذلك بقوهلما عند أهل العراق

 وقياس قول الشافعي.

  

                              
 (.2/796جممع الضماانت)( يُنظر:  1)

 (.2/796جممع الضماانت)( يُنظر: 2)

 (.2/796جممع الضماانت)( يُنظر: 3)

 (.2/796جممع الضماانت)( يُنظر: 4)
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 باب

 )إقرار الوارث بوارث بعد وارث(
َل وارث له غريه فأقر ِبخ من أبيه وأعطاه نصف ما يف  قال الشيخ: فإذا ترك الرجل ابناً 

يده مث أقر ِبخ آخر فأنكر املقر به األول الثان وأنكر الثان األول ّل يثبت نسب الثان وّل يعطه 
 .(1)شيئاً يف قول الشافعي

وقيل: يعطي ثلثي ما يف يده وهو ثلث املال؛ ألنه ملا دفع النصف إىل األول وكان يستحق 
على قوله كان قد أعطاه زايدة سدس املال فيضمن ذلك سواء دفعه حبكم احلاكم أو بغري  الثلث

حكم؛ ألن إقراره هو الذي محل احلاكم على احلكم سواء علم ابلثان أو ّل يعلم؛ ألن العلم 
 واخلطأ يف ضمان ما يتلف سواء. وحكي عن شريك حنوه.

م ابلثان حني أقر ابألول وعلم أنه إذا وقيل أيضًا على قياس قول الشافعي: إن كان قد عل
ّل  (2)[َل يقبل]أقر به بعد األول َل يقبل قوله ضمن وإن ّل يعلم به أو ّل يعلم أن قوله من بعد 

يضمن؛ ألنه كان جيب عليه أن يقاسم األول إذا علم به وَل حيوجه إىل احلاكم، ومن فعل ما 
ألول، أَل ترى أن من اقتص من قاطع يده وجب عليه ّل يكن جانيًا فيضمن وخياصم الثان ا

فمات َل يضمن ملا كان ما فعله واجباً، وإذا قامت البينة عند احلاكم ِبن َل وارث له يعلمونه 
غري فالن فحكم له ابلرتكة مث ظهر وارث آخر َل يضمن احلاكم؛ ألن ما فعله كان واجباً، ومن 

ي املقر الثان ثلث ما يف يده؛ ألنه إقرار له فعل الواجب فال ضمان عليه، ومن قال هبذا قال يعط
فلزمه ما أقر به على نفسه، وَل يلزم األول ما ادعى  (3)[وثلث ما يف يد األول]بثلث ما يف يده 

 عليه.

                              
 (.2/262مغين احملتاج)( يُنظر: 1)

 ليست يف ج.( 2)

 ليست يف ج.( 3)
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وقيل أيضاً: يعطيه نصف ما يف يده؛ ألن مقامسته األول كانت ابطلة فصار ما أخذه األول  
بينهم أثالاثً، فيأخذان حق األول منه قصاصًا ِما كاملغصوب التالف فيجب أن يكون الباقي 

قِبض 
ُ
هلما يف يده ابلقسمة الفاسدة فيصري ذلك بينهما نصفني، وحيتمل أن يقال إمنا ّل يضمن امل

واحلاكم؛ ألن ما فعاله كان جيب فعله وَل جيب على من يف يده مال أن يدفعه إىل غري مستحقه 
 أتلف مال غريه إذا ّل يعلم أنه له. وَل يعذر إذا جهل ذلك كما َل يعذر من

ويف قول أيب حنيفة: إن كان قد دفع إىل األول النصف حبكم احلاكم أعطى الثان نصف ما 
يف يده وهو ربع املال؛ ألن حكم احلاكم عليه ابلدفع كاألخذ منه كرهاً، وإن دفعه بغري حكم 

له طوعًا فضمنه ذلك والعمد  أعطى الثان ثلث مجيع املال؛ ألنه قد دفع إىل األول ما ليس
 .(1)واخلطأ يف ضمان ما يتلف سواء

فإن أقر األول ابلثان وأنكر الثان األول: فعلى قول الشافعي يثبت نسب الثان وَل يثبت 
نسب األول؛ ألان بينا أنه كان للميت ابنان وَل يثبت نسب األول إَل إبقرارمها مجيعاً ويغرم اَلبن 

 ملال؛ ألنه أتلفه عليه إبقراره.املعروف للثان نصف ا

ويف قول أيب حنيفة وابن أيب ليلى: يدفع اَلبن املعروف واملقر به ثلث ما يف أيديهما إىل 
 الثان وَل يثبت نسب املقر هبما.

فإن دفع ذلك إليه بغري قضاء مث أقر اَلبن املعروف اببن اثلث فعلى قول الشافعي: إذا 
 ّل يثبت نسبه وّل حيكم له بشيء . أنكر األوَلن أو أحدمها الثالث

وقيل على قياس قوله: يلزمه فيما بينه وبني هللا أن يعطيه ما فضل عن مرياثه يف يده يف أحد 
الوجهني ويشاركه فيه بقدر مرياثهما يف الوجه الثان ويضمن له ما سلم من حقه يف الوجه 

 الثالث.

دفع إىل األول نصف ما يف يده وإىل الثان ويف قول أيب حنيفة: إذا تناكر املقر هبم فإن كان 

                              
 (.7/231بدائع الصنائع)( يُنظر: 1)
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 نصف ما بقي يف يده وهو الربع حبكم احلاكم فإنه يعطي الثالث نصف ما يف يده وهو الثمن.

 فإن دفعه أيضاً حبكم احلاكم مث أقر برابع أعطاه نصف ما بقي يف يده وهو نصف الثمن.

بغري قضاء فإنه يدفع إىل  وإن كان دفع النصف إىل األول بقضاء ودفع الربع إىل الثان
الثالث سدس مجيع املال وهو ثلثا ما بقي يف يده؛ ألنه كان جيب عليه أن يقسم النصف الذي 

أثالاًث لكل واحد  سدس املال، فلما أعطى الثان الربع بغري  (1)يف يده بينه وبني الثان والثالث/
 فضمنه لذلك. (2)[كان قد زاده على حقه نصف السدس بغريه قضاء]قضاء 

وإن كان أعطى األول النصف بغري قضاء وأعطى الثان الثلث بقضاء أعطى الثالث ما يف 
يده وهو السدس وضمن له ثلث السدس؛ ألنه ملا أعطى األول النصف بغري قضاء كان قد زاده 
على حقه ربع املال طوعًا فضمن ذلك، وملا أعطى الثان الثلث بقضاء كان قد زاده نصف 

فال يلزمه ضمان ما زاده؛ ألنه حبكم احلاكم، فبقي من املال بعد حق الثان الثلثان يقسم  السدس
ذلك بني األول والثالث واَلبن املعروف أثالاثً لكل واحد سدس سدس وثلث سدس، إَل أنه َل 

 يصدق على األول فال يسرتجع منه شيئاً.

اي فصد قاه ثبت نسبهما يف قول فإن ترك ابنًا َل وارث له غريه، فقال لرجلني: هذان أخو 
 الشافعي وأعطامها ثلثي ما يف يده، وقال بعض أصحاب مالك، وعن احلكم حنوه.

 وَل يثبت نسبهما يف قول أيب حنيفة وابن أيب ليلى ويعطيهما ثلثي ما يف يده.

فإن كذبه كل واحد  منهما يف صاحبه وصدقه يف نفسه ّل يثبت نسبهما يف قول الشافعي 
 يعطيهما شيئاً؛ ألن الورثة ّل جيتمعوا على اإلقرار هبما.وَل 

 قال ابن سريج: قياس قوله أن يثبت نسبهما ويعطيهما ثلثي ما يف يده.

                              
 .104هناية اللوحة رقم ( 1)

 يف ج "يصري" .( 2)
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ويف قول أهل العراق: َل يثبت نسبهما ويعطيهما ثلثي ما يف يده، فإن أعطامها ذلك بغري 
 املال، كما لو أقر هبم مجيعاً معاً. قضاء مث أقر ِبخ وأخت معاً أعطامها مجيع ما يف يده وهو ثلث

ولو كان اَلبن أقر ِبخ وأعطاه نصف ما يف يده بغري قضاء مث أقر ِبخ وأخت معاً أعطامها 
ثالثة أسباع املال كما لو أقر هبم مجيعًا بكلمة واحدة، وكذلك قول ابن أيب ليلى إذا تكاذب 

 اإلخوة.

النخعي ]بيه وصدقته: ثبت نسبهما يف قول فإن ترك ابناً َل وارث له غريه فأقر ِبخت من أ
 ، ويعطيها ثلث ما يف يده.(1)[والشافعي

 .(2)[وَل يثبت نسبها يف قول أيب حنيفة ومالك وابن أيب ليلى، ويعطيها ثلث ما يف يده]

فإن أعطاها ذلك مث أقر ِبخت أخرى فصدقته األوىل وكذبته الثانية ابألوىل: ففي قول 
ية وَل يثبت نسب األوىل، وأتخذ الثانية من اَلبن ثلث مجيع املال، الشافعي يثبت نسب الثان

وَل يرجع اَلبن على األوىل بنصف سدس املال؛ ألهنا أقرت أهنا تستحق ربع املال، فريد الفاضل 
 عن الثلث على اَلبن.

 ويف قول أيب حنيفة: َل يثبت نسبهما وأتخذ الثانية ربع ما يف أيديهما مجيعاً.

وىل ابلثانية وكذبت الثانية ابألوىل فعلى قول أيب حنيفة: إن كان دفع الثلث فإن كذبت األ
إىل األوىل بقضاء أعطى الثانية ثلث ما بقي يف يده وهو تسعا املال، وإن أعطاها ذلك بغري 
قضاء أعطى الثانية ربع مجيع املال، كما لو أقر هبما معًا واملال يف يده، ويضمن ما زاد األوىل 

 ألنه أعطاها بغري قضاء. على الربع؛

، فإن كان أعطى األوىل فإن أقر ِبخت اثلثة وجحدهتا األوليات وجحدت الثالثة األوليني
الثلث بقضاء أعطي أيضًا الثالثة ثلث ما بقي يف يده وهو تسع املال وثلث تسعه وذلك أربعة 

                              
 يف ج "أيب حنيفة ومالك وابن أيب ليلى".( 1)

 ليست يف ج.( 2)
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الثانية الربع  أسهم من سبعة وعشرين سهماً، وإن كان أعطى األوىل الثلث بغري قضاء وأعطى
على  بغري قضاء أعطى الثالثة مخس مجيع املال؛ ألنه إذا أعطى بغري قضاء ضمن ما زاد األوليني

حقهما وصار كأن املال كله يف يده وقد أقر بثالث أخوات فيلزمه أن يعطي كل واحدة مخس 
طى الثالثة ، فإن كان أعطى األوىل الثلث بقضاء وأعوَل يقبل قوله على األوليني (1)[املال]

الُتسَعني بغري قضاء أعطى الثالثة سدس مجيع املال؛ ألن ما أحدثته األوىل من الزايدة على حقها  
كالتالف من املال؛ ألنه حبكم احلاكم وقد بقي يف يده ثلثا املال، فلو أقر ابلثانية والثالثة معاً لزمه 

َل يصدق على الثانية، فإن  لكل واحدة ربع ما يف يده وهو سدس املال فيضمن ذلك للثالثة و 
كان دفع الثلث إىل األوىل بغري قضاء ودفع الربع إىل الثانية بقضاء أعطى الثالثة مثن املال 
ونصف مثنه ألنه ملا أعطى األوىل الثلث بغري قضاء ضمن ما زادها على حقها وكان ما أعطاها  

ويبقى يف يده ثالثة أرابع املال هو  كأنه يف يده، وملا أعطى الثانية الربع بقضاء ّل يلزمه ما زادها
بينه وبني األوىل والثالثة أرابعًا لكل واحدة ربع ذلك وهو مثن املال ونصف مثنه وَل يصدق على 

 األوىل فيما أعطاها.

ويف قول ابن أيب ليلى: يدفع املقر ما فضل يف يده عن مرياثه إىل من أقر به إذا كان قد 
 عطاهم بغري قضاء ضمن ما زادهم على حقهم.أعطى األوليني بقضاء، وإن كان أ

شيئاً يف احلكم وهذا يلزمه فيما بينه وبني  (2)[يثبت]ويف قول الشافعي: َل يعطى املقر من ّل 
هللا أن يعطيه شيئًا على وجهني، أحدمها: َل يلزمه، والثان: يلزمه، على الوجوه اليت ذكرانها من 

 رد يف شرح مذاهبه، فأغىن عن إعادته.قبل. وقد تقصينا مذاهبه يف الكتاب املف

فإن ترك ابناً فأقر ِبخ فأعطاه نصف ما يف يده مث أقر ِبخوين معًا أعطامها ثلثي ما يف يده 
يف قول أيب حنيفة، ونصف ما يف يده يف قول ابن أيب ليلى، فإن أعطامها ذلك بقضاء مث أقر 

قول أيب حنيفة، وثالثة أجزاء من أحد ِبخ وأخت  معًا أعطامها ثالثة أمخاس ما بقي يف يده يف 

                              
 يف ج "مجيع املال".( 1)

 غري واضحة يف أ واملثبت يف ج.( 2)
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عشر جزًء ِما يف يده يف قول ابن أيب ليلى، فإن كان حني أقر ابألخ أعطاه نصف ما يف يده 
بغري قضاء مث أقر ِبخوين معًا أعطامها نصف مجيع املال وهو ما يصيبهما لو كان أقر أخوه معاً 

 بثالثة.

بقضاء مث أقر ِبخ آخر وأعطاه نصف ما  ولو كان اَلبن أقر ِبخ وأعطاه نصف ما يف يده
بقي يف يده بغري قضاء مث أقر ِبخ اثلث وأعطاه ثلثي ما بقي يف يده بقضاء مث أقر ِبخ رابع 

إىل األول النصف بقضاء وإىل الثالث السدس بقضاء فلم  (1)أعطاه تسع مجيع املال؛ ألنه دفع/
الثان والرابع أثالاثً، فنصيب الرابع تسع يضمن ذلك وكأنه بقي يف يده ثلث املال فهو بينه وبني 

املال، فإن أعطاه التسع بقضاء مث أقر خبامس أعطاه جزءين من من سبعة وعشرين جزءًا من 
مجيع املال؛ ألنه أعطى األول النصف والثالث السدس والرابع التسع بقضاء فلم يضمن ذلك 

هو بينه وبني الثان واخلامس أثالاثً، فكان ما بقي من املال كالقائم يف يده وذلك تسعا املال ف
 فنصيب اخلامس ثلثا تسع املال.

قال حيىي بن آدم: إذا ترك ابناً فقال لرجل أنت أخي من أيب وّل يعطه شيئاً حىت قال اآلخر 
بل أنت أخي ليس األول فإنه َل يصدق يف جحوده ابألول ويلزمه إقراره ابآلخر فيما يبقى يف 

ما يف يده ويعطي اآلخر نصف ما يبقى يف يده وهو الربع وَل يضمن يده فيعطي األول نصف 
 شيئاً؛ ألنه ّل يدفع إىل األول بغري قضاء فيضمن.

قال: وفيها قول آخر أنه يضمن لآلخر نصف املال؛ ألنه أتلف النصف إبقراره لألول 
 فضمنه.

لو دفع بغري قضاء،  (2)[مبنزلته]وكذلك لو أقر بثالث وأنكر األولني غرم للثالث نصف املال 
والقول األول هو قول أيب يوسف، وعلى قياس قول أيب حنيفة؛ ألنه َل يضمن إبقراره وَل 
برجوعه حىت يدفع وإمنا هو مبنزلة الشاهد، والقول اآلخر إذا شهد فجازت شهادته واستحق 

                              
 .105هناية اللوحة رقم ( 1)

 يف ج "مبنزلة".( 2)
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 املال بقوله مث رجع غرم.

نه ابن امليت: فإن املال لألول وكذلك لو ترك أخًا فأقر اببن للميت مث أنكر وأقر آلخر أ
إبقراره وَل يصدق يف رجوعه وَل شيء عليه للثان؛ ألنه ّل يدفع إىل األول بغري أمر القاضي 

 فيضمن.

والقول اآلخر: يضمن للثان؛ ألنه أتلف املال إبقراره، وَل يشبه رجوعه عن إقراره لألول 
الشاهد لألول والشاهد للثان فال يضمن إَل  إقامته على اإلقرار ابألول مث يقر آبخر؛ ألنه مبنزلة

أن يدفع، هذا قياس قول أيب حنيفة، فإن دفع إىل األول بغري أمر القاضي ضمن للثان يف 
 القولني مجيعاً.

ويف قياس قول الشافعي إذا أقر اَلبن ِبخ من أبيه: ثبت نسبه ولزمه أن يعطيه نصف ما يف 
بن آخر وجحد األول أن يغرم للثان نصف املال يف أحد يده وَل يقبل جحوده ويلزمه إذا أقر اب

قوليه وَل غرم عليه يف القول اآلخر وخياصم الثان األول؛ ألن من قوله إذا أقر بدار يف يده لرجل  
 مث أقر هبا آلخر أن يعطي الدار لألول وهل يغرم للثان أو َل يغرم له؟ على قولني.

مث جحده وأقر آبخر: فإن أاب العباس بن سريج قال: فأما إذا ترك أخًا فأقر اببن للميت 
قياس قول الشافعي أن أيخذ األول مجيع ما يف يده وَل شيء لآلخر إن كان ّل يعلم به، فإن  

 كان قد علم به غرم له، ويف القول اآلخر يغرم له علم به أو ّل يعلم.

وَل يرثه كي َل وقال آخرون من أصحاب الشافعي إذا أقر األخ اببن للميت ثبت نسبه 
يؤدي إىل إثبات النسب إبقرار غري الوارث، فمن قال هذا ّل يلزمهما شيء وثبت نسب األول 

 وَل يثبت نسب الثان.

قال حيىي بن آدم: فإن ترك ابناً فمات اَلبن وترك ابنني فأقر أحدمها بعم شاركه فيما يف يده 
ه بنصف الرتكة ولنفسه ابلربع يف قول أيب على قدر مواريثهما للعم ثلثا وللمقر ثلثه؛ ألنه أقر ل
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 وهو نصف ما  يف يده. (1)[عن مرياثه]حنيفة، ويعطيه يف قول ابن أيب ليلى الفاضل 

ويف قول الشافعي: َل يثبت نسبه وَل يرث؛ ألن ورثة اَلبن ّل جيتمعوا على اإلقرار به، وهل 
ذين ذكرانمها، أحدمها كقول ابن أيب يلزمه فيما بينه وبني هللا أن يعطيه شيئاً؟ على الوجهني ال

 ليلى، واآلخر كقول أيب حنيفة.

فإن ترك ابنني فأقر أحدمها ِبخوين وصدقه اآلخر يف أحدمها مث إن املصدق بعد ذلك أقر 
ِبخوين صدقه املقر األول يف أحدمها فإن اَلثنني يتعامالن ذلك مع األخوين كأهنما ابنان فأقر 

يف أحدمها؛ فيأخذ الذي أقرا به ربع ما يف يد املقر هبما يف قول أيب أحدمها ِبخوين صدقه اآلخر 
يوسف، ومخس ما يف يده يف قول حممد فيضيف ذلك إىل ما يف يد املقر به ويقتسمانه نصفني 

 (2)[يعامل اَلبنان األخوين]ويقاسم املقر هبما األخ اجملحود ما بقي يف يده نصفني مث بعد ذلك 
 ما يف أيديهما كأهنما ابنان أقر أحدمها ِبخوين وصدقه اآلخر يف أحدمها. اللذين أقر هبما أخرياً 

 

  

                              
  يف ج "عن امرأته". (1)

 يف ج "يُعامل األخوين".( 2)
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 باب

 )إقرار االبن بزوجة بعد زوجة(
قال أبو احلسني: قال حيىي بن آدم: فإن ترك الرجل ابنًا فأقر اَلبن بزوجة للميت أعطاها 

مث أقر بزوجة أخرى أعطاها نصف الثمن كما  (1)[قضاء]مثن ما يف يده، فإن أعطاها ذلك بغري 
لو أقر هبما معاً، فإن أعطاها ذلك بغري قضاء مث أقر بزوجة اثلثة أعطاها ثلث الثمن كما لو أقر 
بثالث زوجات معاً، فإن أعطاها ذلك بغري قضاء مث أقر بزوجة رابعة أعطاها ربع الثمن كما لو 

بقضاء أو أعطى الثانية سهمان من مخسة عشر أقر هبن معاً، فإن كان أعطى األوىل الثمن 
أعطى الثالثة سهما من ]سهمًا ِما بقي يف يده على قدر مرياثهما، فإن أعطاها ذلك بقضاء 

الرابعة سهمًا من تسعة  (2)[اثنني وعشرين سهمًا ِما يف يده، فإن أعطاها ذلك بقضاء أعطى
 .(4)من فريضة اإلقرار من قول أيب حنيفة (3)[مرياثهما]وعشرين سهماً ِما بقي يف يده على قدر 

فأما ابن أيب ليلى فإنه إذا أعطى األوىل الثمن بقضاء ّل يعط الباقيات شيئاً؛ ألنه فضل يف 
يده عن مرياثه، وإن كان أعطى األوىل بغري قضاء فإنه قد استهلك نصف الثمن فعليه للثانية 

ة ثلث الثمن، فإن أعطاها ذلك بغري قضاء نصف الثمن، فإن غرم هلا ذلك بغري قضاء غرم للثالث
غرم للرابعة ربع الثمن، فإن كان دفع الثمن إىل األوىل بغري قضاء وأعطى الثانية نصف الثمن 
بقضاء أعطى الثالثة سهمًا من ثالثة وعشرين سهمًا من سبعة أمثان املال ونصف مثنه؛ ألنه لو 

ًا سقط منها سهم الثانية؛ ألهنا أخذت أقر هبن معًا لكانت الفريضة من أربعة وعشرين سهم
واحدة  (5)نصف الثمن بقضاء فال ضمان عليه فيما زادها، ويبقى ثالثة وعشرون سهمًا لكل/

                              
 يف ج "بقضاء القاضي".( 1)

 ليست يف ج.( 2)

 يف ج "مرياثها".( 3)

 (.28/74يُنظر: املبسوط) (4)

 .106هناية اللوحة رقم ( 5)
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 .(1)سهم من ثالثة وعشرين ِما بقي يف يده، وَل يصدق على األوىل يف رد شيء  ِما أعطاها

مث أقامت امرأة أخرى البينة أهنا قال حيىي: فإن ترك ابنًا فأقر ابمرأة ألبيه وأعطاها الثمن، 
زوجة للميت وأنكرت اليت أقر هبا اَلبن وأنكر اَلبن أيضاً لليت أقامت البينة، ففي قياس قول أيب 

أمثان ما يف  (2)[تسعة]حنيفة: لليت أقامت البينة الثمن ِما يف يد اَلبن وِما يف يد املقر هبا، وهلما 
 أيديهما.

اليت أقامت البينة الثمن ويكون ثلث مخس ما بقي بعد قال حيىي: وقال بعضهم: أتخذ 
 الثمن.

 ويف قياس قول ابن أيب ليلى: لليت أقامت البينة الثمن، وَل شيء للمقر هبا.

الثمن لليت أقامت البينة وَل يثبت نكاح اليت أقر هبا اَلبن  –رمحه هللا  –ويف قول الشافعي 
رار هبا، وهل يلزم اَلبن فيما بينه وبني هللا أن وَل ترث؛ ألن ورثة األب ّل جيتمعوا على اإلق

 يعطيها شيئاً أم َل؟ على وجهني.

  

                              
 (.28/74يُنظر: املبسوط)( 1)

 يف ج "سبعة".( 2)
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 باب

 (1))إذا ترك ابنني أقر أحدهما بنسوة ألبيه واحدة بعد واحدة(   

؛ ألن (2)قال الشيخ: وإذا ترك ابنني فأقر أحدمها بزوجة ألبيه أعطاها تسعي ما يف يده
 ىسهمان ولكل ابن سبعة أسهم، فيقامسهما ما يف يده عل الفريضة من ستة عشر سهمًا للمرأة

قدر سهامهما، فإن أعطاها ذلك بقضاء مث أقر بزوجة  أخرى وأعطاها مثن ما بقي يف يده على 
قدر سهامهما من فريضة اإلقرار، فإن أعطاها ذلك بقضاء مث أقر بزوجة اثلثة أعطاها سهمني 
من ثالثة وعشرين سهماً ِما بقي يف يده؛ ألنه يقول ترك امليت ثالث نسوة وابنني، فإن الفريضة 

ن مثانية وأربعني سهمًا لكل زوجة سهمان ولكل ابن واحد وعشرون سهماً، فإن أعطاها ذلك م
بقضاء مث أقر بزوجة  رابعة أعطاها سهمًا من مخسة عشر سهمًا ِما بقي يف يده؛ ألنه يقول ترك 
امليت أربع نسوة وابنني، فإن الفريضة من اثنني وثالثني سهماً، لكل زوجة سهم ولكل ابن أربعة 
عشر سهمًا فيقامسها من فريضة اإلقرار، ولو أعطى األوىل تسعي ما يف يده بغري قضاء غرم 
للثانية تسع النصف؛ ألنه لو أقر هبما معاً ألعطى كل واحدة تسع ما يف يده، فإذا أعطى األوىل 
بغري قضاء غرم للثانية تسع النصف، فإن أعطاها ذلك بغري قضاء أعطى الثالثة سهمني من 

عشرين من نصف املال؛ ألنه لو أقر هبن معًا لكانت الفريضة من مثانية وأربعني سهماً، سبعة و 
ولكل امرأة سهمان فسهام مجاعتهم سبعة وعشرون سهماً، فلذلك  (3)[إحدى وعشرون]لالبن 

 .(4)وجب هلا سهمان من سبعة وعشرين سهماً، وهذا كله قول أيب حنيفة

فإن أعطاها بقضاء ّل يعط من أقر  (5)مثن ما يف يده وأما ابن أيب ليلى فإنه يعطي األوىل

                              
 (.4/489كشاف القناع)( يُنظر:  1)

 (.2/548(، التلخيص)5/29تبيني احلقائق)( يُنظر: 2)

 يف أ "أحد وعشرون". واملثبت يف ج.( 3)

 (.30/74املبسوط)( يُنظر: 4)

 (.5/29تبيني احلقائق)( يُنظر: 5)
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 هبما بعُد شيئاً، وإن أعطاها بقضاء غرم للثالثة نصف ما ورث.

فإن ترك ابناً فأقر بزوجة ألبيه أعطاها مثن ما ورث، فإن أقر بعدها ِبم للميت أعطاها أربعة 
 .(1)أسهم من إحدى وعشرين سهماً ِما بقي يف يده وهو سدس مجيع املال

  

                              
 (.8/188(، حاشية ابن عابدين)7/230بدائع الصنائع)( يُنظر: 1)
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 باب

 )إقرار بعض الورثة بوارث(
قال الشيخ أبو احلسني: وإذا ترك ابنني فأقر أحدمها اببن اثلث وأنكره أخوه ّل يثبت نسبه 

 .(1)وّل يرث يف ظاهر قول الشافعي

وقيل على قياس قوله: يلزمه فيما بينه وبني هللا أن يعطيه ما فضل يف يده من مرياثه وهو 
 .(2)الك وابن أيب ليلى ومغريةثلث ما يف يده، وبه قال م

 .(3)وكذلك لو كان أقر بدين على أبيه أو وصية لزمه من ذلك قدر مرياثه

وقيل أيضًا على قياس قول الشافعي: يعطيه نصف ما يف يده؛ ألنه شريك يف الرتكة فال 
 .(4)جيوز أن يفضله، وهو قول محاد بن أيب سليمان وأيب حنيفة

وقيل أيضًا على قياس قوله: يعطيه ثلث ما يف يده ويضمن له سدس ما يف يد أخيه؛ ألن 
ثلث الرتكة فلما قاسم أخاه وسلم إليه النصف  (5)[ثلث]يده كانت على نصف الرتكة، للمقر به 

؛ ألنه سلم ألخيه (6)[فضمن ثلث ما أخرج يده عنه للمقر به]أخرج يده عما كان للمقر به 
 .(7)طوعاً، ولو كان احلاكم أكرهه على القسمة ّل يضمن ذلكنصف الرتكة 

 فإن أقر أحد اَلبنني ِبخت من أبيه: ّل يثبت نسبها وّل ترث يف ظاهر قول الشافعي. 

                              
 (.2/352املهذب) (،2/546،547التلخيص)( يُنظر: 1)

 (.2/547(، التلخيص)15/77املدونة)( يُنظر: 2)

 (.70/50األم )( يُنظر: 3)

 (.2/547التلخيص)( يُنظر: 4)

 ليست يف ج.( 5)

 ليست يف ج.( 6)

 (.2/547يُنظر: التلخيص) (7)
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وقيل على قياس قوله: يلزمه فيما بينه وبني هللا أن يعطيها ثلث ما يف يده، وهو قول أيب 
 .(1)حنيفة

 .(2)[هو قول مالك وابن أيب ليلى ومغريةوقيل: يعطيها مخس ما يف يده، و ]

 وقيل: يعطيها مخس ما يف يده ويضمن هلا عشر ما يف يد أخيه.

فإن أقر اَلبن األكرب ِبخوين من أبيه وصدقه األصغر يف أحدمها بعينه وكذبه اآلخر وكذب  
: ثبت نسب الذي اتفقا على اإلقرار به يف قول الشافعي، (3)كل واحد من األخوين لصاحبه

 وأخذ من كل واحد  ثلث ما يف يده، وّل يثبت نسب اآلخر وّل يرث.

وقيل على قوله: يلزم األكرب فيما بينه وبني هللا أن يعطي األخ اجملحود ما فضل يف يده عن 
 مرياثه وهو ربع ما بقي يف يده وذلك نصف سدس املال.

. وقيل: يعطيه نصف ما بقي يف يده كما لو ترك ثالثة بنني فأقر أحدهم  اببن رابع 

فإن تصادق األخوان فيما بينهما أخذ الذي اعرتفا به ربع ما يف يد كل ابن؛ ألن اَلبن 
األصغر أقر له بثلث ما يف يده فلم يدعه وادعى الربع فله ما ادعاه وَل يرجع عليه بشيء ؛ ألنه 

مث رد على َل فضل يف يده عن مرياثه، وإن ادعى أهنم ثالثة إخوة أخذ ثلث ما يف يد األصغر 
صاحبه ما فضل يف يده عن مرياثه وهو ربع سدس املال وأيخذ اآلخر من األكرب ربع ما يف يده، 
وتصح من أربعة وعشرين، للمقر هبما ستة أسهم، وللمقر ِبحدمها مثانية أسهم، وللذي أقر به 

 ستة أسهم، وللمجحود أربعة أسهم.

سمانه نصفني فيكون لكل واحد قال ابن سريج: وحيتمل أن جيمع سهام األخوين فيقت

                              
 (.2/547(، التلخيص)7/255(، البحر الرائق)7/230بدائع الصنائع)( يُنظر: 1)

 ج.ليست يف ( 2)

 (.2/555يُنظر: التلخيص) (3)



 اإلجياز يف الفرائض 

 
695 

 .(1)مخسة أسهم

: قياس قول مالك أن يثبت نسب الذي اتفقا على اإلقرار به (2)وقال عبد امللك بن حبيب
كما لو شهدا على إقرار امليت بنسبه وأيخذ ربع ما يف يد كل ابن وأيخذ األخ اجملحود من 

 اَلبن الذي أقر به ربع ما يف يده، وَل يثبت.

ل ابن أيب ليلى: َل يثبت النسب ويدفع املقر هبما إىل كل واحد  ربع ما يف ويف قياس قو 
أربعة بنني ويدفع املقر ِبحدمها إىل الذي أقر به وحده ثلث ما يف  (3)يده؛ ألنه يقول ترك امليت/

يده؛ ألنه يقول: ترك امليت ثلثاة بنني، ويصح الفريضة من أربعة وعشرين سهماً للمقر هبما ستة، 
ِبحدمها مثانية، وللذي أقر به سبعة، وللذي أقر أحدمها ثالثة، وقاله أيضًا بعض  وللمقر

 .(4)أصحاب مالك

وقال حيىي: قياس قول ابن أيب ليلى إذا كذب كل واحد  من األخوين صاحبه أن أيخذ 
 الذي أقرا به ثلث ما يف يد اَلبن اجلاحد وهو سدس فيبقى له إىل متام ما أقر له به اَلبن األكرب

نصف سدس وقد أقر للمجحود بربع املال فيعطيهما اَلبن األكرب نصف ما يف يده فيقسمه 
بنصف سدس،  (5)[بضرب]على قدر ماهلما وهو أربعة أسهم، للذي أقر به ربع ذلك؛ ألنه 

وللمجحود ثالثة أرابعه؛ ألنه يضرب بربع املال وتصح من مثانية وأربعني سهماً، لالبن األصغر 
كرب اثنا عشر، وللذي أقر به أحد عشر سهمًا وللمجحود تسعة أسهم، وحكي ستة عشر، ولأل

 حنو ذلك عن عثمان البيت.

                              
 (.2/556التلخيص)( يُنظر: 1)

 كان، و عصره يف وفقيهها األندلس عاّل: مروان أبو القرطيب، السلمي هارون بن سليمان بن حبيب بن امللك عبدهو  (2)
 مث مصر، وزار ،قرطبة سكن. "الفرائض" و" والتابعني الفقهاء طبقات" منها كثرية  تصانيف له، و دبواأل ابلتاريخ عاملاً 
 (.4/157(، األعالم)12/102سري أعالم النبالء) .ه 238سنة  بقرطبة فتويف األندلس إىل عاد

 .107هناية اللوحة رقم ( 3)

 (.2/556التلخيص)( يُنظر: 4)
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واألشبه بقول ابن أيب ليلى ما ذكرانه أوًَل؛ ألنه ليس للمجحود إَل ما أقر له به اَلبن 
 األكرب وليس له أن يشارك اآلخر فيما أقر به اآلخر.

ربع ما يف يده  (1)[فيه]إىل الذي صدقه أخوه ويف قول أيب يوسف: يدفع للمقر هبما 
فيضمه إىل ما يف يد املصدق به ويقتسمانه نصفني؛ ألنه ملا أقر له بربع ما يف يده وربع ما يف يد 
أخيه فصدقه أخوه يف ذلك ّل يلزمه أكثر من ذلك، وملا أقر له اَلبن األصغر بثلث ما يف يده 

ألخ اجملحود ما بقي يف وثلث ما يف يد أخيه األكرب ّل يصدق على أخيه، ويقاسم اَلبن األكرب ا
يده وهو ثالثة أمثان املال نصفني وتصح من ستة عشر سهماً، لالبن املقر هبما ثالثة أسهم، 
ولألخ اجملحود ثالثة أسهم، ولالبن األصغر املصدق هبما ِبحدمها مخسة أسهم، ولألخ الذي أقر 

 .(2)به مخسة أسهم

ين بصاحبه دفع املقر هبما إىل ويف قول حممد بن احلسن: إذا كذب كل واحد من األخو 
الذي صدقه أخوه فيه مخس ما يف يده فيضمه إىل ما يف يد اَلبن املصدق به ويقتسمان ذلك 

؛ ألنه أقر لكل واحد  بربع املال ولنفسه ابلربع، فلما صدقه أخوه يف أحدمها صار (3)نصفني
قدر ما أقر به يضرب نصف ما أقر به له يف يد أخيه فيسقط ذلك عنه ويقسم ما يف يده على 

لنفسه فيما يف يده بسهم وتضرب للمجحود بسهم  وللذي صدق فيه بنصف سهم فيصري ما يف 
يده على مخسة أسهم، له سهمان وللمجحود سهمان، وللذي صدقه أخوه فيه سهم، وتصح 
من عشرة، لالبن األكرب املقر هبما سهمان، ولألخ اجملحود سهمان، ولالبن األصغر املصدق 

 .(4)[ولألخ الذي أقرا به ثالثة أسهم]دمها ثالثة أسهم، ولألخ الذي أقرا به ثالثة أسهم، ِبح

فإن صدق كل واحد  من األخوين صاحبه: ففي قول أيب يوسف وحممد يدفع اَلبن املقر 

                              
 ليست يف ج.( 1)
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ِبحدمها إىل الذي أقر به ثلث ما يف يده فيضمه إىل ما يف يد املقر به فيقتسمون ذلك أثالاثً 
انية عشر، لالبن األصغر املقر بواحد  ستة أسهم، ولالبن األكرب أربعة أسهم، ولكل وتصح من مث

 .(1)[أسهم]واحد  من األخوين أربعة أسهم، ولكل واحد  من األخوين أربعة 

فإن ترك ابنني أقر األكرب ِبختني صدقه األصغر يف أحدمها وكذبت كل أخت بصاحبتها: 
يت صدق فيها سدس ما يف يده فيضمه إىل ما يف يد يف قول أيب يوسف يدفع األكرب إىل ال

األصغر ويقتسمانه أثالاثً، لالبن ثلثاه ولألخت ثلثه، ويقاسم األكرب ما بقي يف يده لألخت 
اجملحودة أثالاًث له ثلثاه وهلا ثلثه؛ ألنه يقول: ترك امليت ابنني وابنتني لكل ابن ثلث املال ولكل 

ا دفع األكرب إىل اليت صدق فيها سدس ما يف يده بنت سدسه فلما صدق األصغر ِبحدمه
ليضمه إىل ما يف يد األصغر ويقتسمانه أثالاثً، فخذ عددًا له سدس، وملا بقي ثلث وهو مثانية 
عشر اجعل يف يد كل ابن مثانية عشر سهماً فيدفع األكرب سدس ما يف يده وهو ثالثة أسهم إىل 

فيكون واحد وعشرين يقتسمانه أثالاثً، هلا سبعة وله  اليت أقرا هبا فيضمه إىل ما يف يد األصغر
أربعة عشر، ويبقى مع األكرب مخسة عشر يقاسم اجملحودة فيعطيها ثلث ذلك مخسة أسهم وله 

 عشرة أسهم.

وعلى قول حممد: يضرب األكرب لنفسه فيما يف يده بثلث املال وللمجحودة سدس املال، 
صغر ملا صدقه فيها صار نصف مرياثها يف يد ولليت صدق هبا األصغر بنصف سدس؛ ألن األ

األصغر فسقط عن األكرب ذلك ويصري ما يف يده على سبعة أسهم، له أربعة أسهم وللمجحودة 
سهمان، ولألخرى سهم واحد يضمه إىل ما يف يد األصغر فيقتسمانه أثالاًث ويقاسم األكرب ما 

ة أسهم، وللمجحودة سهمان، فاجعل بقي يف يده وهو ستة أسهم، للمجحودة له ثلثا ذلك أربع
نصف املال عددًا له سبع ولسبعه ثلث وذلك واحد وعشرون، فيكون املال كله اثنني وأربعون 
سهماً، يف يد كل ابن واحد وعشرون سهمًا فيدفع األكرب سبع ما يف يده ثالثة أسهم إىل اليت 

ثلث ذلك مثانية وله ستة  صدق فيها فيضمه إىل ما يف يد األصغر فيكون أربعة وعشرين، هلا

                              
 ليست يف ج.( 1)
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 عشر سهماً، ويبقى مع األكرب مثانية عشر سهماً له ثلثاه اثنا عشر وللمجحودة ستة.

فإن تصادقت األختان فيما بينهما أخذت اليت أقرا هبا من اَلبن األصغر مخس ما يف يده 
أيب  وضمه إىل ما يف يد األكرب واقتسموه أرابعاً، لألكرب سهمان ولكل أخت سهم يف قول

 يوسف وحممد.

وقال حيىي بن آدم: قياس قول ابن أيب ليلى إذا جتاحدت األختان أن يدفع اَلبن األصغر 
وبنتاً  (1)إىل اليت أقر هبا ما فضل عن مرياثه وهو مخس ما يف يده؛ ألنه يقول: ترك امليت ابنني/

يدي، ويدفع فلي مخسا املال ويف يدي النصف فالفاضل يف يدي عشر املال وهو مخس ما يف 
األكرب إليهما ما فضل عن مرياثه وذلك ثلث ما يف يده؛ ألنه يقول: ترك امليت ابنني وابنتني فلي 
الثلث ويف يدي النصف فالفاضل يف يدي هو سدس املال وهو ثلث ما يف يدي فيقسم ذلك 

 من األختان على قدر ماهلما وذلك تسعة أسهم، لليت أقرا هبا سبعا ذلك؛ ألهنا تضرب بسهمني
ثالثني سهماً وذلك أهنا قد أخذت من األصغر عشر املال فبقي هلا إىل متام السدس سهمان من 
ثالثني سهماً، وتضرب األخرى سدس املال مخسة أسهم، فاضرب سبعة يف ثالثني يكن مائتني 
وعشرة، يف يد كل ابن مائة ومخسة أسهم، فيدفع األصغر إىل اليت أقرا هبا مخس ذلك واحد 

سهمًا ويعطيهما األكرب ثلث ما يف يده مخسة وثالثني سهماً، فتأخذ اليت أقرا هبا  وعشرون
سبعي ذلك عشرة أسهم فيجتمع هلا واحد وثالثون سهماً، وأتخذ األخرى مخسة أسباعها مخسة 

 وعشرين سهماً، ويبقى مع األكرب سبعون سهماً، ومع األصغر أربعة وثالثون سهماً.

على قياس قول ابن أيب ليلى: أن يدفع األكرب إىل كل واحدة  قال أبو احلسني: والصحيح
سدس ما يف يده؛ ألنه قد أقر بذلك لكل واحدة ويدفع األصغر إىل اليت صدق هبا مخس ما يف 
يده، وَل ترجع اجملحودة عليها بشيء، وتصح من ستني سهماً، لألكرب عشرون، ولألصغر أربعة 

 جحودة مخسة أسهم.وعشرون، ولليت أقر هبا أحد عشر، وللم

فإن تصادقت األختان دفعت اليت أقرا هبا إىل أختها ما فضل يف يدها عن مرياثها وذلك 
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سدس املال، وهذا إذا صدقت اليت أقر هبا اَلبن األصغر فيما  (1)[يدها]سهم واحد ليبقى يف 
يف يده؛ ألنه أقر  وابنتان ّل يعطها األصغر إَل سدس ما (2)[ابنان]أقر هلا به، فإن قالت: إمنا حنن 

 هلا خبمس ما يف يده فلم يدفع إَل السدس، وَل يعطيها ما َل تدعيه.

ويف قول الشافعي: يثبت نسب اليت أقرا هبا ويعطيها كل واحد  مخس ما يف يده، وَل يثبت 
 نسب األخرى وَل يورث.

ني، وثلث وقيل على قياس قوله: يعطيها املقر هبا ما فضل يف يده عن مرياثه يف أحد الوجه
ما يف يده يف الوجه اآلخر، ويعطيها يف الوجه الثالث ما فضل عن مرياثه يف يده ويضمن هلا ما 

 أزال يده عنه من حقها ابلقسمة الفاسدة.

 قال أبو احلسني: قال حيىي بن آدم: معىن ما أقول.

حنيفة، وثلث وإذا ترك ابنني فادعى أحدمها ابنًا آخر: أعطاه نصف ما يف يده يف قول أيب 
ما يف يده يف قول ابن أيب ليلى، فإن أعطاه ذلك بغري أمر القاضي مث أقر اببن آخر أعطاه يف 
قول أيب حنيفة ثلثي ما يف يده وهو سدس املال؛ ألنه لو أقر هبما معًا ألعطى كل واحدة ثلث 

 ما يف يده وهو سدس املال.

الثان: فإن املقر به األول يرد على  فإن صدقه بعد ذلك اَلبن املعروف يف األول وكذبه يف
اَلبن الذي أقر به أوَلً ثلث ما كان أخذ منه فيقسم بني الثان وبني الذي أقر به نصفني إن كان 

كان للثان نصف ما بقي يف يده وهو   (3)[ألنه إذا دفع إىل األول بقضاء]دفع إىل األول بقضاء؛ 
ليتساواي، وإن كان دفع إىل األول بغري قضاء  الثمن، فما يرده األول جيب أن يقتسماه نصفني

فليس للثان ِما رد األول شيء؛ ألن الثان قد استوىف نصيبه قبل ذلك ولكن األول يضيف ما 
يف يده إىل ما يف يد الذي أقر به آخر فيصري ذلك بينهما نصفني؛ ألنه إذا دفع إىل األول بغري 
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دس املال، فإذا رد األول نصف سدس املال كان قضاء لزمه للثان ثلثي ما بقي يف يده وهو س
لالبن املعروف؛ ألنه لو أقر هبما معًا لكان لكل واحد  ثلث ما يف يده وهو سدس املال وقد 

 استوىف حقه الثان.

وإن كان اَلبن املعروف إمنا صدق أخاه املعروف ابلثان وّل يصدقه ابألول: فإن كان أخوه 
ضاء، فإن الثان يرد على الذي أقر به أوًَل مخسي ما كان أخذ منه املعروف دفع إىل األول بغري ق

فيسلم له وَل يكون لألول منه شيء ويضيف الثان ما بقي يف يده إىل ما يف يد اَلبن املعروف 
الذي أقر به آخراً فيصري ذلك بينهما نصفني؛ ألنه إذا دفع األول نصف ما يف يده وهو ربع بغري 

ثلثي ما بقي يف يده وهو سدس املال مث صدقه أخوه يف الثان صار  قضاء ودفع إىل الثان
 .(1)[مبنزلته]

لو أقر ِبخوين معًا فصدقه أخوه يف أحدمها: فكان يلزمه أن يدفع إىل الذي صدقه فيه 
أخوه مخس ما يف يده على قول حممد وذلك عشر املال ويدفع إىل اجملحود مخسي ما يف يده وله 

الثان سدس املال كان عليه أن يرد ما فضل عن العشر وذلك مخسا السدس مثله، فلما دفع إىل 
سهمان من عشرة أسهم ويسلم ذلك لالبن املعروف؛ ألن املقر به األول قد أخذ أكثر من حقه 
ويبقى مع املقر به الثان ثالثة أمخاس السدس ثالثة أسهم يضمه إىل ما يف يد األول وهو مخسة 

 ماً فتكون مثانية عشر ويقتسمانه نصفني.عشر سهماً من ثالثني سه

فإن ترك ابنني فأقر األكرب ِبخ وأخت وصدقه األصغر يف األخت وكذب كل واحد  من 
املدعيني لصاحبه: ففي قول أيب يوسف يدفع األكرب سبع ما يف يده إىل األخت فيضمه إىل ما 

اجملحود نصفني، وإن   (2)[أخاه]يف يد األصغر ويقتسمانه أثالاثً، ويقاسم األكرب ما بقي يف يده 
كان األصغر قد صدق ابألخ وأنكر األخت دفع األكرب إىل األخ ُسبعي ما يف يده فضمه إىل 
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يف يده األخت أثالاثً؛ ألن  (1)ما يف يد األصغر واقتسماه نصفني، ويقاسم األكرب ما بقي/
النصف فأرد فضل ما يف يدي  األكرب يقول: ترك امليت ثالثة بنني وبنتاً فلي ُسبعا املال ويف يدي

وهو ثالثة أسباعه على اللذين أقررت هبما أثالاًث وأدفع إىل الذي صدقين فيه أخي ماله من 
ذلك، فإن صدقين يف األخ أعطيته ثلثي ذلك الفضل وهو ُسبعا ما يف يدي، وإن كان صدقين 

 يف األخت أعطيتها ثلث ذلك الفضل وهو ُسبع ما يف يدي.

ن كان األصغر صدق ابألخت أعطاها األكرب ُتسع ما يف يده فيضمه إىل ويف قول حممد: إ
ما يف يد األصغر ويقتسمانه أثالاًث ويقاسم األكرب ما بقي يف يده األخ نصفني، وإن كان 
األصغر قد صدق ابألخ أعطاه األكرب ربع ما يف يده فيضمه إىل ما يف يد األصغر ويقتسمانه 

يف يده األخت أثالاثً؛ ألن األكرب يقول: ترك امليت ثالثة بنني نصفني، ويقاسم األكرب ما بقي 
وبنتًا فالفريضة من سبعة أسهم لكل ابن سهمان وللبنت سهم، فإن صدقين األصغر يف األخت 
سقط عين نصف نصيبها وضربت لنفسي فيما يف يدي بسهمني وألخي بسهم ولألخت بنصف 

فاقسم ما يف يدي على تسعة أسهم، لألخت سهم؛ ألن نصف نصيبها يف يد أخي وقد أقر به، 
سهم، ول أربعة أسهم، ولألخ أربعة، وإن صدقين األصغر يف األخ ضربت لنفسي بنصيب ابن 
وهو سهمان ولألخت بنصيب بنت وهو سهم ولألخ بنصف نصيب ابن وهو سهم؛ ألن 

يف يد  األصغر قد صدقين فسقط عين نصف نصيبه فيصري لألخ ربع ما يف يدي يضمه إىل ما
 األصغر ويقتسمانه نصفني ويقاسم األكرب ما بقي يف يده األخت أثالاثً.

وإن تصادق املقر هبما: فإن األصغر يعامل الذي أقر به كأن اَلبنني املعروفني ّل يقرا إَل مبن 
أقر به األصغر، فإن كان األصغر أقر ابألخ أعطاه ثلث ما يف يده، فإن كان أقر ابألخت 

يف يده فيضم ذلك إىل ما يف يد األكرب ويقتسمونه أمخاسًا لألكرب مخساه، أعطاها مخس ما 
 ولألخ مخساه، ولألخت مخسه، يف قول أيب يوسف وحممد، هكذا قال أصحاب حممد.

قال الشيخ: القياس أن يدفع األصغر ما كان يلزمه دفعه لو ّل يتصادق املدعيان؛ ألن 
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 فعه.تصادقهما َل يسقط عن املقر ما كان يلزمه د

وعلى قول ابن أيب ليلى الذي حكاه حيىي بن آدم: إن كان األصغر أقر ابألخ أعطاه ثلث 
ما يف يده وهو ما فضل عن مرياثه ويعطيهما األكرب ما فضل عن مرياثه وهو ثالثة أسباع ما يف 
يده وذلك تسعة أسهم من اثنني وأربعني سهماً من املال فيقتسمانه على أحد عشر سهماً لألخ 

سة ولألخت ستة؛ ألن األخ يضرب فيه مبا بقي من مرياثه الذي أقر به له األكرب وهو مخسة مخ
املال ستة أسهم فلذلك وجب أن يقتسما ما أعطامها  (1)[بتسع]أسهم، وأقر األكرب لألخت 

على قدر ماهلما، فاضرب الفريضة يف أحد عشر يكن أربع مائة واثنني وستني سهماً، لألصغر 
عة عشر سهماً يف أحد عشر سهماً وذلك مائة وأربعة ومخسون، ولألكرب اثنا عشر من األصل أرب

يف أحد عشر مائة واثنان وثالثون، ولألخ مائة واثنان وعشرون، ولألخت أربعة ومخسون وإن  
كان األصغر أقر ابألخت أعطاها ما فضل يف يده عن مرياثه وهو مخس ما يف يده؛ ألنه يقول: 

وبنتًا فلهما ثالثة أسباع ما يف يدي يقتسمانه على ثالثة وعشرين سهماً،  ترك امليت ثالث بنني
لألخ عشرون سهماً، ولألخت ثالثة أسهم؛ ألان جنعل نصف املال عددًا له مخس وسبع وذلك 
مخسة وثالثون سهماً، فيكون مجيع املال سبعني سهمًا قد أخذت األخت من األصغر مخس ما 

ىل متام ما أقر به هلا األكرب وهو سبع املال ثالثة أسهم فأقر األخ يف يده سبعة أسهم وبقي هلا إ
سبعي املال عشرين سهمًا فلذلك وجب أن يقتسما ما أعطامها وهو مخسة عشر سهمًا على 
قدر ما أقر به هلما وذلك ثالثة وعشرون سهماً، لألخت ثالثة أسهم، ولألخ عشرون سهماً، 

 ، يكن ألف وستمائة وعشرة.فاضرب الفريضة يف ثالثة وعشرين لتصح

قال أبو احلسني: والصحيح على قياس قول ابن أيب ليلى: أن يدفع األصغر إىل ما أقر به ما 
فضل يف يده عن مرياثه، ويدفع األكرب إىل كل واحد  ما أقر به، وَل يرجع أحدمها على صاحبه 

 بشيء  ِما استحقه على املقر.

ا على اإلقرار به وأيخذ من كل واحد  ما فضل ويف قول الشافعي: يثبت نسب الذي اتفق
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 يف يده عن مرياثه وَل شيء لآلخر؛ ألن نسبه َل يثبت إَل إبقرار مجيع الورثة.

 ومن قال يلزمه فيما بينه وبني هللا أن يعطيه أعطاه على الوجوه اليت ذكرانها.

قرار به  وقال عبد امللك بن حبيب قياس قول مالك: أن يثبت نسب الذي اتفقا على اإل
وَل ]كما لو شهدا على إقرار امليت بنسبه وأيخذ من كل واحد  ما فضل يف يده عن مرياثه، 

بعد إعطاء من ثبت  (1)[يثبت نسب اآلخر ويعطيه الذي أقر به ما فضل يف يده عن مرياثه
 نسبه.

حد  فإن ترك ابنًا وبنتًا فأقر اَلبن ِبخوين من أبيه وصدقته البنت يف أحدمها وكذب كل وا
 قبلها. (2)[اليت]من األخوين بصاحبه: يف قول مالك والشافعي اجلواب كاملسألة 

ويف قول أيب يوسف: يدفع اَلبن إىل الذي أقرا به ُسبعي ما يف يده؛ ألنه يقول ترك امليت 
ثالثة بنني وبنتاً، فاجعل املال إحدى وعشرين سهمًا ليكون لثلثه ُسبع صحيح يف يد البنت من 

سهم ومع اَلبن أربعة عشر سهماً، فيدفع اَلبن سبعيها أربعة أسهم إىل الذي أقرا به ذلك سبعة أ
فيضمه إىل ما يف يد البنت فيكون أحد عشر سهمًا ويقتسماهنا أثالاثً، للبنت ثلثها ثالثة أسهم 
وثلثان، وللذي أقرت به ثلثاها سبعة أسهم وثلث، ويبقى يف يد اَلبن عشرة أسهم يقاسم األخ 

فاضرب الواحد والعشرين يف ثالثة ليزول الكسر يكن ثالثة وستون سهماً،  (3)د نصفني،/اجملحو 
لالبن مخسة عشر، ولألخ اجملحود مخسة عشر، وللبنت أحد عشر، ولألخ الذي أقرا به اثنان 

 وعشرون.
ويف قول حممد: يدفع اَلبن إىل الذي صدق فيه ربع ما يف يده فيضمه إىل ما يف يد البنت 

نه أثالاثً؛ ألن اَلبن يقول ترك امليت ثالثة بنني وبنتًا فيضرب لنفسه فيما يف يديه ويقتسما
بنصيب ابن وللمجحود بنصيب ابن وللذي صدقت به األخت بِثلثي نصيب ابن؛ ألن ثلث 
نصيبه يف يد األخت وقد أقرت به فيصيبه ربع ما يف يده ويقاسم اجملحود ما بقي يف يده نصفني 
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سهماً، لالبن ثالثة أسهم، ولألخ اجملحود ثالثة أسهم، وللبنت سهمان،  وتصح من اثين عشر
 وللذي أقرا به أربعة أسهم.

فإن أقرت البنت ِبخوين وصدقها يف أحدمها: يف قول أيب يوسف تدفع البنت إىل الذي 
صدقها فيه اَلبن سبعي ما يف يدها فيضمه إىل ما يف يد اَلبن ويقتسمانه نصفني ويقاسم البنت 

خ اجملحود ما بقي يف يدها أثالاثً، وتصح من ثالثة وستني سهماً، لالبن أربعة وعشرون األ
 سهماً، وللذي أقرا به أربعة وعشرون، وللبنت مخسة، وللمجحود عشرة.

ويف قول حممد: تدفع البنت إىل الذي صدقها فيه اَلبن سهمان وأحد عشر سهمًا ِما يف 
سمانه نصفني ويقاسم اجملحود ما بقي يف يدها أثالاًث هلا يدها فتضمه إىل ما يف يد اَلبن ويقت

ثلثه وله ثلثاه؛ ألن البنت تقول: الفريضة من تسعة أسهم لكل ابن سهمان ول سهم فأضرب 
لنفسي فيما يف يدي بسهم وأضرب للمجحود بسهمني وأضرب للذي صدقين فيه أخي بثلثي 

وهو سهم وثلث سهم وبقي ثلث نصيبه  سهم؛ ألنه ملا صدقين فيه أخي سقط عين ثلثا نصيبه
يف يدي وهو ثلثا سهم، فيصري ما يف يدي على ثالثة أسهم وثلثني إذا بسط أثالاًث صار أحد 
عشر وذلك ثلث املال واملال ثالثة وثالثون سهماً، يف يد اَلبن اثنان وعشرون، ويف يد البنت 

إىل ما يف يد اَلبن فيكون  أحد عشر يدفع سهمني منها إىل الذي صدقها فيه اَلبن فيضمه
أربعة وعشرين، لكل واحد  منها اثنا عشر سهماً، ويبقى مع البنت تسعة أسهم هلا ثلثها ثالثة 
أسهم، وللمجحود ستة أسهم، فاختصر املسألة فاجعلها من أحد عشر؛ ألن لسهام كل واحد  

 حود سهمان.ثلثاً صحيحاً، لالبن أربعة، وللذي أقرا به أربعة، وللبنت سهم، وللمج
فإن تصادق األخوان فيما بينهما دفع املصدق ِبحدمها سواء كان اَلبن أو البنت مخسي ما 
يف يده إىل الذي أقرا به فيضمه إىل ما يف يد املقر هبما فيقتسمانه أثالاثً إن كان املقر ابألخوين 

أيب يوسف  هو اَلبن، فإن كانت البنت اقتسموه أمخاسًا هلا مخسة ولكل أخ مخساه يف قول
 وحممد.

وعلى قياس قول ابن أيب ليلى: إذا كذب كل واحد  من األخوين بصاحبه، فإن كان املقر 
البنت مخسي ما يف يدها للذي  (1)[وأعطت]هبما هو اَلبن أعطى كل واحد ُسبعي ما يف يده 
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صدقت به، وتصح من مائة ومخسة، يف يد اَلبن سبعون سهماً، ومع البنت مخسة وثالثون 
سهماً يدفع اَلبن إىل كل أخ عشرين سهماً، ويدفع البنت إىل الذي صدقته به أربعة عشر، وإن  

ة أسهم، ودفع اَلبن كانت البنت هي املقرة ِبخوين دفعت إىل كل واحد  ُسبعي ما يف يدها عشر 
إىل الذي صدق به مخسي ما يف يده مثانية وعشرون سهمًا وَل يرجع أحدمها على صاحبه 

 بشيء .
 وعلى ما قال حيىي بن آدم:

يدفع املقر ِبحدمها مخسي ما يف يده إىل الذي صدق فيه ويدفع اآلخر إليها أربعة أسباع ما 
اجملحود جبميع مرياثه  (1)[ويضرب]يف يده فيضرب فيه الذي أقرا به مبا بقي له من سبعي املال 

 وهو سبع املال.
ا: يف قول أيب فإن ترك ابنًا وبنتًا فأقرت البنت ِبختني من أبيها وصدقها اَلبن يف أحدمه

 يوسف تدفع البنت إىل الذي أقرا هبا مخس ما يف يدها.
ويف قول حممد: يدفع إليها سبع ما يف يدها فيضمه إىل ما يف يد اَلبن فيقتسمانه أثالاثً، 
ويقاسم البنت ما يف يدها األخت اجملحودة نصفني؛ ألن البنت تقول: ترك امليت ثالث بنات 

فلذلك يدفع إىل اليت أقرا هبا مخس ما يف يدها سهما من مخسة وابنا، لكل بنت مخس املال، 
 عشر سهماً.

وعلى قول حممد: تضرب لنفسها فيما يف يدها بنصيب بنت ويضرب للمجحودة بنصيب، 
ولليت أقرا هبا بثلث نصيب؛ ألن ثلثي نصيبها يف يد اَلبن وقد أقر به فيسقط عنها ثلثا نصيبها 

 ثلث إذا بسطتها أثالاثً صار لليت أقرا هبا سهم من سبعة أسهم.فيصري ما يف يدها على سهمني و 

فإن كان اَلبن هو املقر هبما وصدقته البنت يف إحدامها: ففي قول أيب يوسف يدفع اَلبن 
إىل اليت صدقته فيها البنت مخس ما يف يده فتضمه إىل ما يف يد البنت ويقتسمانه نصفني، 

 يف يده أثالاثً.ويقاسم اَلبن األخت اجملحود ما بقي 
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ويف قول حممد: يدفع اَلبن إليها سهمني من أحد عشر سهمًا ِما يف يده؛ ألنه يضرب 
لنفسه بنصيب ابن وهو سهمان ويضرب للمجحودة بنصيب بنت وهو سهم، ويضرب لليت أقرا 
هبا بثلثي نصيب بنت وهو ثلثا سهم؛ ألن البنت قد أقرت بثلث نصيبها فسقط عنه ذلك فتضم 

 ه إىل نصيب البنت ويقتسمانه نصفني ويقاسم اَلبن ما بقي يف يده اجملحودة أثالاثً.ما أتخذ

فإن تصادقت األختان فيما بينهما دفع املقر إبحدامها ربع ما يف يده إىل اليت أقر هبا فتضمه 
إىل ما يف يد املقر ويقتسمونه أثالاًث إن كانت البنت هي املقرة هبما، وإن كان اَلبن هو املقر 

 ما اقتسموه أرابعاً للذكر مثل حظ األنثيني يف قول أيب يوسف وحممد.هب

البنت هي املقرة هبما دفعت إىل كل واحدة  (1)وعلى قياس قول ابن أيب ليلى: إن كانت/
مخس ما يف يدها، ودفع اَلبن إىل اليت أقر هبا ربع ما يف يده، وإن كان اَلبن هو املقر هبما دفع 

 يده ودفعت البنت إىل اليت أقرت هبا ربع ما يف يدها وهو الفاضل إىل كل واحدة مخس ما يف
 عن مرياثها.

وعلى ما قال حيىي: يدفع املقر إبحدامها إىل اليت أقر هبا ربع ما يف يده، ويدفع اآلخر إليها 
 مخس ما يف يده فتضرب فيه اجملحودة خبمس املال وتضرب األخرى مبا بقي هلا من اخلمس.

بنتاً فأقرت البنت ِبخ وأخت من أبيها وصدقها اَلبن يف األخت وكذب كل فإن ترك ابنًا و 
واحد  من املدعيني بصاحبه: ففي قول أيب يوسف تعطى البنت األخت سدس ما يف يدها 

 فتضمه إىل ما يف يد اَلبن ويقتسمانه أثالاثً.

م، ويف قول حممد: تعطيها عشر ما يف يدها؛ ألهنا تضرب لنفسها بنصيب بنت وهو سه
ولألخ بنصيب ابن وهو سهمان، ولألخت بثلث نصيب بنت؛ ألن اَلبن قد صدقها فيها 

 البنت األخ ما بقي يف يدها أثالاثً. (2)[وتقاسم]فسقط عنه ثلثا نصيبها 
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فإن تصادق املقر هبما فيما بينهما: دفع اَلبن ربع ما يف يده إىل األخت فتضمه إىل ما يف 
 حظ األنثيني.يد البنت واقتسموه للذكر مثل 

فإن كان اَلبن صدقها يف األخ وتكاذب املقر هبما: دفعت البنت إىل األخ ثلث ما يف 
يدها يف قول أيب يوسف، وربع ما يف يدها يف قول حممد، تضمه إىل ما يف يد اَلبن واقتسماه 

 نصفني وتقاسم البنت األخت ما بقي يف يدها نصفني.

 األخ مخسي ما يف يده؛ ألنه يقول ترك امليت فإن تصادق األخ واألخت: دفع اَلبن إىل
ابنني وبنتًا فلك مخسا ما يف يدي فيضمه إىل ما يف يد البنت ويقتسمونه للذكر مثل حظ 

 األنثيني يف قول أيب يوسف وحممد.

ويف قول ابن أيب ليلى: إن كان اَلبن صدق ابألخ دفع إليه مخسي ما يف يده ودفعت 
 دها وإىل األخت سدس ما يف يدها وهو ما فضل عن مرياثهما.البنت إىل األخ ثلث ما يف ي

وعلى ما قال حيىي: تدفع البنت إليهما نصف ما يف يدها فتضرب فيه األخت مبا أقرت به 
 هلا البنت وهو سدس املال ويضرب لألخ مبا بقي له من ثلث املال.

ال وتدفع فإن كان اَلبن صدق ابألخت دفع إىل األخت ربع ما يف يده وهو سدس امل
 البنت إىل األخ ثلث ما يف يدها وإىل األخت سدس ما يف يدها.

وعلى ما قال حيىي: يدفع البنت إىل األخ ما فضل عن مرياثها وهو نصف ما يف يدها 
وذلك سدس املال َل تشاركه األخت فيه؛ ألن البنت أقرت لألخت بسدس املال وقد استوفته 

 ِما أخذته من اَلبن فلم يبق هلا حق.

قال أبو احلسني: وهذا يدل على فساد ما قاله حيىي؛ ألن البنت قد أقرت لألخت سدس 
ما يف يدها وسدس ما يف يد اَلبن وأقرت لألخ بثلث ما يف يدها وثلث ما يف يد اَلبن وقد 
استوفته مبا أخذته من اَلبن فلم يبق هلا حق فكيف جيوز هلا أن تعطي األخ ما أقرت به لألخ 

 كثر ِما أقرت به له ومينع األخت ما أقرت به هلا.واألخت وهو أ
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أرأيت رجاًل ترك ابنني أقر األكرب ِبربعة إخوة وصدقه األصغر يف واحد  منهم وأعطاه ما 
فضل عن مرياثه وهو ثلث ما يف يده وذلك سدس املال أسقط حقه ِما يف يد األكرب؛ ألنه أقر 

ن األصغر، أليس جيب أن يرجع فيه إىل املقر له بسدس املال وقد استويف له من غريه وهو اَلب
 به.

فإن صدق األصغر وجحد اإلخوة كان مدعيًا على األكرب ثلث ما يف يده وهو مقر له 
 بسدس ما يف يده فيلزمه ذلك له.

وإن صدق األكرب وأقر ابإلخوة ّل يكن له أن أيخذ من األصغر إَل السدس ِما يف يده؛ 
 وقد أقر له بثلث ما يف يده وَل يستحق عليه ما َل يدعيه. ألنه َل يدعي عليه أكثر من ذلك

فإن ترك ابنًا وبنتًا فأقر اَلبن ِبخ وأخت من أبيه وصدقته البنت يف األخت وكذلك كل 
واحد من املقر هبما بصاحبه: فإن اَلبن يدفع إىل األخت سدس ما يف يده يف قول أيب يوسف، 
وُسبع ما يف يده يف قول حممد؛ ألنه يضرب لنفسه بنصيب ابن وهو سهمان، ولألخ ولألخت 

سقط عنه ثلث نصيبها فتضم األخت ما أخذته  (1)[هبا]؛ ألن البنت ملا أقرت بثلثي نصيب بنت
 إىل ما يف يد البنت ويقتسمانه نصفني.

فإن تصادق األخ واألخت دفعت البنت إىل األخت ربع ما يف يدها فضمته إىل ما يف يد 
 اَلبن واقتسموه للذكر مثل حظ األنثيني.

إليه ثلث ما يف يده يف قول أيب يوسف، ويدفع فإن كانت البنت صدقت ابألخ دفع اَلبن 
إليه يف قول حممد أربعة أسهم من ثالثة عشر سهمًا ِما يف يده فتضمه إىل ما يف يد البنت 

 ويقتسمانه أثالاثً.

فإن تصادق األخ واألخت دفعت البنت إليه مخسي ما يف يديها فضمته إىل ما يف يد اَلبن 
 واقتسموه أمخاساً.

                              
 يف ج "به".( 1)
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 ليلى: إذا صدقت البنت ابألخت دفعت إليها ربع ما يف يدها ويعطيها ويف قول ابن أيب
 اَلبن سدس ما يف يده ويعطي األخ ثلث ما يف يده.

وعلى ما قال حيىي: يدفع اَلبن إليهما نصف ما يف يده فتضرب األخ مبرياثه وهو ثلث املال 
أسهم،  وتضرب األخت مبا بقي هلا من السدس وهو نصف سدس فيقتسمانه على مخسة

 لألخت مخسها ولألخ أربعة أمخاسها.

وإن كانت البنت أقرت ابألخ دفعت إليه مخسي ما يف يدها ودفع اَلبن إليه ثلث ما يف 
 يده ودفع إىل األخت سدس ما يف يده.

وعلى ما قال حيىي: يدفع اَلبن إليها نصف ما يف يده فتضرب األخت فيه سدس املال وهو 
بقي له من الثلث وهو ستة أسهم فيقتسمانه على أحد عشر مخسة أسهم ويضرب األخ مبا 

 .(1)سهماً/

فإن ترك ثالثة بنني أقر األكرب ِبخوين وصدقه األخوان يف أحدمها: دفع األكرب إىل الذي 
صدقاه فيه مخس ما يف يده يف قول أيب يوسف فضمه إىل ما يف يد اَلبنني املصدقني واقتسموه 

 ي يف يده اجملحود نصفني.أثالاثً، ويقاسم األكرب ما بق

بسهم  (2)[يف يده]ويف قول حممد: يدفع إليه سبع ما يف يده؛ ألنه يضرب لنفسه فيما 
 وللمجحود بسهم، وللذي صدقاه فيه بثلث سهم؛ ألن ثلثي نصيبه يف يد املصدقني وقد أقرا به.

قرا به فإن تصادق األخوان ودفع كل واحد من اَلبنني املصدقني ربع ما يف يده للذي أ
 فضمه إىل ما يف يد اَلبن األكرب فاقتسموه أثالاثً يف قول أيب يوسف وحممد.

ويف قول ابن أيب ليلى: إذا تكاذب األخوان دفع األكرب إىل كل واحد مخس ما يف يده 
 ويدفع كل واحد  من املصدقني إىل الذي صدقها به ربع ما يف يده وهو الفضل عن مرياثه.
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الذي صدقا به ما فضل يف يده عن مرياثه إىل اجملحود وذلك وإن تصادق األخوان رد 
 سهمان من ستني سهماً.

وعلى ما قال حيىي: يدفع األكرب إليهما مخسي ما يف يده فيضرب فيه اجملحود خبمس املال 
ويضرب اآلخر مبا بقي له من اخلمس وهو سهم من ثالثني فيقتسمانه على سبعة أسهم 

 خر سبعة.للمجحود ستة أسباع ذلك ولآل

فإن أقر األكرب ِبخوين وصدقه األوسط يف أحدمها وصدق األصغر يف اآلخر فإن األكرب 
يدفع إىل كل واحد  ربع ما يف يده يف قول أيب يوسف وحممد فيضمه إىل ما يف يد الذي صدقه 
به ويقتسمانه نصفني؛ ألن األكرب يقول على قول أيب يوسف ألحد أخويه: لو صدقين فيهما 

واحد منا إىل كل واحد  منهما ربع ما يف يده، وإذا صدقين يف أحدمها فإن أعطيه ربع  لدفع كل
 ما يف يدي.

وعلى قول حممد يقول األكرب: لو صدقين أحدمها يف أحدمها لضربت لنفسي فيما يف يدي 
بنصيب وللمجحود بنصيب وللذي صدقين فيه بنصف نصيب فقد سقط بتصديق كل واحد 

ي صدقين فيه فأضرب لنفسي بنصيب ولكل واحد  بنصف نصيب منكما نصف نصيب الذ
 ورواه وفيه نظر. (1)فيكون له ربع ما يف يدي، هكذا أجاز محدان احليان

ويف قول ابن أيب ليلى: يدفع األكرب إىل كل واحد مخس ما يف يده ويدفع كل واحد  من 
 املصدقني إىل الذي صدق به ربع ما يف يده وهو الفاضل عن مرياثه.

فإن تصادق األخوان: دفع كل واحد إىل من صدق به مخس ما يف يده؛ ألنه الذي يدعيه 
 وليس عليه أن يعطيه أكثر ِما يدعيه.

وقد ذكران ما قاله حيىي بن آدم على قياس قول ابن أيب ليلى وبينا فساده، فال معىن إلعادة 
 جوابه يف كل مسألة.

ه األصغر يف اثنني منهم دفع األكرب يف قول أيب فإن ترك ابنني أقر األكرب ِبربعة إخوة صدق

                              
 ّل أقف على ترمجة له.( 1)
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يوسف إىل الذين صدق فيهما ثلث ما يف يده فيضمانه إىل ما يف يد اَلبن األصغر ويقتسمونه 
 أثالاثً.

فيما يف يده بنصيب  (1)[التسعة]وعلى قول حممد: يدفع إليهما ربع ما يف يده؛ ألنه يضرب 
احد  من اللذين صدق فيهما بنصف نصيب مث ولكل واحد من اجملحودين بنصيب ، ولكل و 

 يقاسم ما بقي يف يده اجملحودين أثالاثً.
فإن تصادق اإلخوة دفع األصغر إىل الذين أقر هبما نصف ما يف يده فضماه إىل ما يف يد 

 األكرب واقتسموه أمخاساً يف قول أيب يوسف وحممد.
ما يف يده ويدفع األصغر إىل   وعلى قول ابن أيب ليلى: يدفع  األكرب إىل كل واحد  سدس

كل واحد ِمن صدق به ربع ما يف يده إن ادعاه وقال إمنا حنن أربعة بنني وكذب ِبخوين، فإن 
قال حنن ستة بنني وصدق ابإلخوة وأعطى كل واحد سدس ما يف يده؛ ألنه أقر هلما مجيعاً 

 بنصف ما يف يده فلم يدعيا أكثر من الثلث َل يعطيهما ما َل يدعيانه.
فإن ترك امرأة وابناً أقرت املرأة اببنني للميت وصدقها اَلبن يف أحدمها وكذب كل واحد من 
املقر هبما بصاحبه: فإن املرأة تقاسم اَلبن اجملحود ما يف يدها على عشرة أسهم هلا ثالثة أسهم 

يف وله سبعة أسهم على قدر سهامهما من فريضة اإلقرار ويقاسم اَلبن أخاه الذي صدق به ما 
 يده نصفني؛ ألن حقه يف يده دون املرأة.

فإن تصادق املقر هبما: دفع اَلبن إىل الذي صدق به نصف ما يف يده فضمه إىل ما يف يد 
املرأة واقتسموا على سبعة عشر سهمًا على قدر سهامهما لو صدق اَلبن هبما للمرأة ثالثة 

 أسهم ولكل ابن سبعة أسهم يف قول أيب يوسف وحممد.
رت املرأة ابمرأتني أو بثالث نسوة فصدقها اَلبن فيهن: فإن املرأة تقاسم النسوة ِما يف فإن أق

 يدها؛ ألن حقهن يف يدها وقد أقرت به وَل شيء على اَلبن.
فإن ترك امرأة وابنًا فأقر اَلبن بثالث نسوة للميت وصدقته املرأة يف اثنتني منهن: فإهنا 

ِما أقر به هلما اَلبن ويقاسم اَلبن املرأة اجملحودة ما يف تعطيهما ثلثي ما يف يدها وذلك أكرب 
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يده على تسعة وعشرين سهماً، هلا سهم ولالبن مثانية وعشرون سهماً؛ ألنه أقر أن الفريضة من 
اثنني وثالثني سهماً، لكل امرأة سهم، وله مثانية وعشرون سهماً، وهذا كله قول أيب يوسف 

 وحممد.
َل يدفع اَلبن إىل املرأة شيئاً؛ ألنه َل فضل يف يده عن مرياثه، وعلى قول ابن أيب ليلى: 
 وإمنا أقر أن حقها يف يد املرأة.

فإن أقرت املرأة ابمرأتني وصدقها اَلبن يف إحدامها: دفعت إىل اليت أقر هبا اَلبن ثلث ما يف 
ا سهم؛ يدها فضمه إىل ما يف يد اَلبن واقتسماه على مخسة عشر سهماً، له أربعة عشر، وهل

أعطتها ذلك وأقر اَلبن هلا بنصف الثمن فقد أقر ِبهنا  (1)ألن املرأة أقرت هلا بثلث الثمن، وقد/
ّل تستوف حقها فلذلك قامسها ما حصل هلما على قدر سهامهما من فريضتهما وهي امرأاتن 

 وابن يف قول أيب يوسف وحممد.
 وعلى قول ابن أيب ليلى: َل يدفع اَلبن إليهما شيئاً.

فإن ترك امرأتني وابنًا فأقر اَلبن ابمرأة اثلثة وصدقته إحدى املرأتني: فإنه جيمع ما يف يد 
اَلبن واملرأة املصدقة وهو مخسة عشر سهمًا من ستة عشر سهماً، وتقامسان املرأة اليت أقرا هبا 

 على ثالثة وعشرين سهماً، لالبن واحد وعشرون سهماً، ولكل واحدة سهم.
أيب ليلى: َل يدفع اَلبن إليها شيئاً؛ ألنه َل فضل يف يده عن مرياثه وتدفع وعلى قول ابن 

 إليها املرأة املقرة ثلث ما يف يدها وهو الفاضل عن مرياثها.
فإن ترك ابنًا وامرأتني أقرت إحدامها ابمرأتني وصدقتها األخرى يف إحدامها: فإن املقرة تدفع 

قول أيب يوسف، ومخس ما يف يدها يف قول حممد  إىل اليت صدقتها فيها ربع ما يف يدها يف
ويضمه إىل ما يف يد املصدقة ويقتسمانه نصفني ويقاسم املقرة هبما ما بقي يف يدها اجملحودة 

 نصفني.
فإن تصادق املقر هبما: دفعت اليت أقرت إبحدامها ثلث ما يف يدها إىل اليت صدقت هبا 

 ثالاثً.فضمته إىل ما يف يد املقرة هبما واقتسمنه أ
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 والعمل يف ذلك على ما ذكران يف ابنني أقر أحدمها ِبخوين وصدقه اآلخر يف أحدمها.
ويف قول ابن أيب ليلى: تعطيها املقرة هبما نصف ما يف يدها وتعطي األخرى اليت صدقت 
هبا ثلث ما يف يدها وتدفع املقرة هبما إليهما نصف ما يف يدها فتضرب فيه اجملحودة بربع الثمن 
وتضرب األخرى مبا بقي هلا من ربع الثمن فيقتسمانه على أربعة أسهم، لليت أقر هبا ربع ذلك 

 وللمجحودة ثالثة أرابعه.
فإن صدقها اَلبن واملرأة األخرى يف إحدامها: فإن املقرة تدفع إىل اليت أقروا هبا ربع ما يف 

 ما يف يد اَلبن واملرأة يدها يف قول أيب يوسف، ومخس ما يف يدها يف قول حممد، فتضمه إىل
 املصدقة ويقتسمونه على ثالثة وعشرين سهماً، لالبن إحدى وعشرون سهماً، ولكل امرأة سهم.

وعلى قول ابن أيب ليلى: تعطي املرأة املقرة كل واحدة  ربع ما يف يدها وتعطي األخرى اليت 
 شيئاً. صدقت هبا ثلث ما يف يدها وهو ما فضل عن مرياثهما وَل يعطيها اَلبن

وقال حيىي: قياس قوله أن تدفع املرأة املصدقة إىل اليت صدقت هبا وثلث ما يف يدها وتدفع 
املقرة هبما إليهما نصف ما يف يدها فتضرب فيه اجملحودة بربع الثمن وتضرب فيه األخرى مبا 
 بقي هلا من ربع الثمن وهو ثلث ربع الثمن فيقتسمانه على أربعة أسهم، للمجحودة ثالثة

 أرابعها، ولألخرى ربعها.
 وهذا غلٌط؛ ملا بيناه من قبل.
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 باب

 )اإلقرار يف الرتكة إذا كانت ممن ال جيمع يف القسمة(
قال أبو احلسني: قال حيىي بن آدم وإذا ترك ابنني وترك عبدين أو دارين أو بيتني ِما َل 

مبرياثه عبدًا أو دارًا وسلم اآلخر ألخيه وقبض   (1)[كل واحد]جيمع يف القسمة: فاقتسم اَلبنان 
كل واحد منهما ما صار له مث أقر أحد اَلبنني ِبخت من أبيه وأنكرها اآلخر: فإن املقر يعطيها 
مخس ما يف يده ويضمن هلا سدس ما يف يد أخيه وهو ثلث ما أزال يده عنه من نصف العبد 

 لك النصف يف قول أيب حنيفة.الذي سلمه؛ ألنه لو كان يف يده ألعطاها ثلث ذ

ويعطيها مخس ما يف يده يف قول ابن أيب ليلى ويضمن هلا عشر ما يف يد أخيه وهو مخس 
 ما أزال يده عنه من العبد الذي لو كان يف يده ألعطاها مخسه.

فلو كانت الرتكة ِما جيتمع يف القسمة كاحلنطة والزيت والدراهم لكان يعطيها يف قول ابن 
 س ما يف يده.أيب ليلى مخ

ويف قول أيب حنيفة: ثلث ما يف يده، وَل يضمن هلا ِما يف يد أخيه شيئاً؛ ألن الذي يف يده 
 هو الذي كان يف يده قبل القسمة.

قال أبو احلسني: ولو كان أحد اَلبنني أقر ِبخ لدفع إليه ثلث ما يف يده يف قول أيب حنيفة 
ربع ما يف يد أخيه، ويضمن يف قول ابن أيب ليلى وابن أيب ليلى، ويضمن له يف قول أيب حنيفة 

 سدس ما يف يد أخيه.

ولو كان أقر ِبخ وأخت  معًا دفع إليهما ثالثة أسباع ما يف يده يف قول أيب حنيفة وابن أيب 
ليلى، ويضمن هلما يف قول أيب حنيفة ثالثة أعشار ما يف يد أخيه بينهما للذكر مثل حظ 

ل ابن أيب ليلى سبع ما يف يد أخيه ونصف سبعه؛ ألنه أقر هلما األنثيني، ويضمن هلما يف قو 
 بثالثة أسباع النصف الذي أزال يده عنه فضمنه.

                              
 يف أ " واحد كل واحد"، واملثبت يف ج.( 1)
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فإن كان أقر ِبخوين معاً: أعطامها نصف ما يف يده يف قول أيب حنيفة وابن أيب ليلى، 
ع ما يف يد ويضمن هلما يف قول أيب حنيفة ثلث ما يف يد أخيه، ويضمن يف قول ابن أيب ليلى رب

 أخيه.

 ويف قول الشافعي: إذا أقر أحدمها ِبخ ّل يثبت نسبه وّل يرث شيئاً.

ومن قال يلزمه فيما بينه وبني هللا أن يعطيه ما فضل يف يده عن مرياثه أعطاه على الوجوه 
 الثالثة اليت ذكرانها من قبل.
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 باب

 )اإلقرار مبن يثبت نسبه ونكاحه مع من ال يثبت نسبه(
و احلسني: فإذا أقرت املرأة بزوج وابن فكذهبا الزوج يف اَلبن وصدقها يف نفسه: ففي قال أب

 .(1)قول الشافعي القدمي ومن َل يقبل دعوة املرأة ابلولد ما هلا يف بيت املال

ويف قول اجلديد ومن َل يقبل دعوة املرأة ابلولد: للزوج النصف، والباقي لبيت املال، ومن 
 وج الربع، والباقي لالبن.قبل دعوهتا: جعل للز 

ويف قول أيب حنيفة: للزوج النصف َل حيجبه الولد؛ ألن نسبه َل يثبت إبقرارها، ويكون 
 .(2)الباقي لالبن كأهنا أوصت به له

بزوج وأم وأخت من أبيها وكذهبا الزوج يف األم واألخت: يف قول الشافعي يف  (3)فإن أقرت/
اجلديد: يثبت النكاح وَل يثبت نسب األم واألخت؛ ألن املرأة َل تستوعب مرياث ابنها فال 
تقوم مقامه يف استلحاق النسب به، وإقرار املرأة ابألم َل يثبت يف األظهر من قول الشافعي كما 

 املرأة ابلولد، فعلى هذا األصل: يكون للزوج النصف، والباقي يف بيت املال. َل يثبت إقرار

ومن قبل إقرار املرأة ابلولد: فإنه يثبت نسب األم إبقرارها إذا صدقتها كما يقبل إقرار األم 
 .(4)ابلولد ويورثها الثلث

 بيت املال، فإن ويف قوله القدمي: َل يثبت النكاح ابإلقرار، وَل يرث الزوج، وتكون الرتكة يف
صدقها الزوج فيهما قسم املال بينهم على مثانية أسهم، كما لو ثبت نسبهما إذ َل منازع هلما يف 

 املرياث من ذوي األنساب.
                              

 (.    5/443يُنظر: روضة الطالبني)( 1)

 (.    29/19يُنظر: املبسوط)( 2)

 .114هناية اللوحة رقم ( 3)

 (.2/544يُنظر: التلخيص)( 4)
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ويف قول أيب حنيفة: للزوج النصف كاماًل؛ ألن نكاحه يثبت ابإلقرار والباقي بني األم 
دل الزوج مبن َل يثبت نسبه، وتصح من واألخت على قدر مرياثهما وهو مخسة أسهم، وَل يعا

 عشرة أسهم، للزوج مخسة أسهم، ولألم سهمان، ولألخت ثالثة أسهم.

فإن صدقها الزوج فيها قسم على مثانية أسهم، كما لو ثبت نسبها، للزوج ثالثة، ولألم 
 سهمان، ولألخت ثالثة أسهم.

وهو مخسة أسهم من  فإن صدق الزوج ابألم وحدها: ضم ما يف يده من فريضة اإلنكار
عشرة أسهم إىل ما يف يد األم وهو سهمان، فيكون تسعة أسهم، واقتسما ذلك نصفني، كما لو 

 انفردا ابملال، وتصح من عشرين سهماً، لألخت ستة، وللزوج سبعة، ولألم سبعة.

ولو كان الزوج قد صدق ابألخت وحدها لضم ما يف يده إىل ما يف يد األخت واقتسما 
 ، فيصري لكل واحد  أربعة أسهم وهو مخسا املال، فلألم اخلمس.ذلك نصفني

وإذا أقرت املرأة بزوج  وابن وهلا أخ معروف فصدقها الزوج يف نفسه وكذهبا يف اَلبن: فمن ّل 
 يقبل دعوة املرأة ابلولد وَل ابلنكاح: جعل الرتكة لألخ.

 ومن قبل قوهلما فيهما: جعل للزوج الربع، والباقي لالبن.

قبل قوهلا يف النكاح دون الولد وهو قول أيب حنيفة: جعل للزوج النصف، ولألخت  ومن
 النصف.

وإذا أقر الزوج ابمرأة وأم وثالث أخوات متفرقات وكذبت املرأة هبن وصدقته يف نفسها: 
ففي قول الشافعي اجلديد: يثبت النكاح، ويثبت نسب األخت من األب واألم، واألخت من 

 ن كان هو الذي ورث األب وحده وصدقته األم يف اليت من أب وأم.األب، ونسب األم إ

 وَل يثبت نسب األخت من األم يف قول من ّل يقبل إقرار املرأة ابلولد وَل يراثن.

ومن قبل إقرارها ابلولد: ثبت نسبهن؛ ألن املقر يقوم مقام أبيه يف التصديق ابلولد وَل 
 يلتفت إىل تكذيب املرأة هبن.
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حنيفة: إذا كذبت املرأة هبن ّل يعادهلا ألن أنساهبن َل يثبت ويكون هلا الربع  ويف قول أيب
والباقي بينهن على قدر مواريثهن، وكأن  امليت أوصى بذلك هلن، وتصح من مثانية أسهم، للمرأة 
الربع سهمان، ولألم سهم، ولألخت من األم سهم ولليت من أب سهم، ولليت من أب وأم ثالثة 

 أسهم.

قت املرأة إبحداهن: ضمت سهميها إىل سهام من أقرت هبا واقتسما ذلك على فإن صد
 .(1)[انفردا ابلرتكة]قدر مواريثهما، للمرأة ربعها ولليت أقرت هبا ثالثة أرابعها كما لو 

 فإن صدقت هبن: اقتسموا الرتكة على مخسة عشر سهماً كما لو ثبت نسبهن.

قول الشافعي اجلديد: إن كان املقر ورث ابنه  فإن أقر الرجل ابمرأة وبنت ابن وعم: ففي
وحده وورث أابه وحده وورث أبوه أابه وهو جد املقر وحده، ثبت نسب بنت اَلبن ونسب العم 
وقامت مقام اَلبن واألب يف اإلقرار، فيكون للمرأة الثمن، ولبنت اَلبن النصف، والباقي للعم، 

 كان للمرأة الربع، والباقي لبيت املال.وإن شاركه غريه يف املرياث ّل يثبت نسبهما، و 

 ويف قوله القدمي: َل يثبت النكاح وَل ترثه املرأة.

ويف قول أيب حنيفة: َل يثبت نسبهما ويكون للمرأة الربع، والباقي بني بنت اَلبن والعم 
نصفني على قدر مواريثهما وَل حيجب الزوجني وَل يعادهلما من َل يثبت نسبه، إَل أن يصدقا 

 قر.امل

 فإن صدقت املرأة هبما: كان هلا الثمن، ولبنت اَلبن النصف، والباقي للعم.

فإن أقر ابمرأة وثالث أخوات متفرقات وكذبت املرأة هبن: ففي قول أيب حنيفة: للمرأة 
الربع، والباقي بني األخوات على قدر مواريثهن وهو مخسة، وتصح من عشرين سهماً، للمرأة 

م مخس الباقي ثالثة أسهم، ولليت من أب ثالثة أسهم، ولليت من أب مخسة أسهم، ولألخت لأل
 وأم تسعة أسهم.

                              
 يف ج " انفردا فيه ابلرتكة".( 1)
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فإن أقرت املرأة ابألخت من األم وحدها وجحدت األخت من األم األختني: ضمت املرأة 
سهامها إىل سهام األخت لألم فيكون مثانية واقتسما ذلك على قدر مواريثهما لو انفردا ابملال، 

 مان، ولألخت ستة أسهم.للمرأة ربعها سه

ولو أقرت املرأة ابألخت لألب واألم وحدها وجحدت األخت األختني األخريني: ضمت 
سهامها إىل سهام األخت لألب واألم فكانت أربعة عشر، للمرأة ربعها، ولألخت ثالثة 
أرابعها، وتصح من أربعني سهماً، للمرأة سبعة أسهم، ولألخت لألب واألم واحد وعشرون 

 ، ولليت ألب ستة أسهم، ولليت ألم ستة أسهم.سهماً 

فإن أقرت املرأة ابليت ألب وأم وحدها وأقرت األخت لألب واألم ابألختني األخريني: 
ضمت األخت لألب واألم سهامها من األربعني إىل سهام األختني فيكون ثالثة وثالثني سهماً 

أمخاسها، ولليت لألم  (1)أم ثالث/واقتسموا ذلك على قدر مواريثهن وهي مخسة، لليت من أب و 
مخسها، ولليت ألب مخسها، وتصح من مائتني، للمرأة مخسة وثالثون، ولألخت لألب واألم 

 تسعة وتسعون، ولليت ألم ثالثة وثالثون، ولليت ألب ثالثة وثالثون.

ولو كانت األخت لألب واألم صدقت ابألخت لألم وحدها: لضمت سهامها من 
األخت لألم وكانت سبعة وعشرين سهمًا واقتسما ذلك، لليت ألم ربعها،  األربعني إىل سهام

 ولليت ألب وأم ثالثة أرابعها.

 ولو صدقت املرأة ابجلميع: َلقتسمن املال كله على ثالثة عشر كما لو ثبت نسبهن .

فإن أقر الرجل ِبربع نسوة وثالث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وعم فكذبته النسوة 
للنسوة الربع، والباقي بينهن على قدر مواريثهن لو ثبت نسبهن وهو واحد وعشرون فيهن: كان 

سهماً، للعليا اثنا عشر، وللوسطى أربعة، وللعم مخسة، يف قول أيب حنيفة، وتصح من مائة واثين 
 عشر، للنسوة مثانية وعشرون، وللعليا مثانية وأربعون، وللوسطى ستة عشر، وللعم عشرون.

النسوة ابلعليا وحدها وكذبت العليا ابلعم والوسطى: ضم ما يف يدها إىل ما يف فإن صدقت 

                              
 .115هناية اللوحة رقم ( 1)
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يد النسوة فيكون ستة وسبعني سهمًا واقتسموا ذلك على قدر مواريثهن لو انفردن ابلرتكة وثبت 
 نسب العليا، للنسوة مثنها تسعة أسهم ونصف، وللعليا سبعة أمثاهنا ستة وستون ونصف.

عم وابلوسطى ضمت ما يف يدها إىل ما يف يد العم والوسطى فكانت فإن صدقت العليا ابل
مائة واثنني ونصف واقتسما ذلك على قدر مواريثهم لو ثبت نسبهم وذلك واحد وعشرون 

 سهماً، للعليا اثنا عشر، وللوسطى أربعة، وللعم مخسة.
يف يدها إىل ولو أقرت امرأة منهن ابلعليا وحدها وكذبت العليا  ابلعم والوسطى: ضمت ما 

العليا فكانت مخسة ومخسني سهمًا واقتسما ذلك على تسعة وعشرين سهماً،  (1)[بيد]ما 
للزوجة سهٌم، وللعليا مثانية وعشرون؛ ألهنما يقوَلن: الفريضة من اثنني وثالثني سهماً، لكل 

 زوجة سهم، وللعليا مثانية وعشرون.
العليا والوسطى: ضمت ما يف يدها إىل ولو أقرت إحدى النسوة ابلعم وحده وجحد العم 

ما يف يد العم فكان سبعة وعشرين سهماً واقتسماه على ثالثة عشر سهماً، للزوجة سهم، وللعم 
اثنا عشر سهماً؛ ألهنما يقوَلن: َل وارث إَل أربع نسوة وعم، وأن الفريضة من ستة عشر، لكل 

 زوجة سهم، وللعم اثنا عشر.
 َلقتسموا املال على أربعة وعشرين سهماً كما لو ثبت أنساهبم.ولو صدقوا مجيعاً املقر: 

 وهذا كله قول أيب حنيفة.
وإذا أوصى الرجل جبميع ماله لرجل  وَل وارث له: فللموصى له الثلث، والباقي لبيت املال 

 يف قول الشافعي.
من الوصية وحيتمل أن جيعل له مجيع املال، وهو قول ابن مسعود وأهل العراق؛ ألنه إمنا منع 

ِبكثر من الثلث ألجل اإلضرار ابلورثة، فإذا ّل يكن وارث جازت وصيته إذ َل ضرر ابلوارث، 
)أّلن ترتك لسعد:  ، وقال النيب  (2){ َدْين   َأوْ  هِبَا يُوِصي َوِصيَّة   بَ ْعدِ  ِمن}وإمنا قال هللا تعاىل: 

                              
 يف ج "يف يد".( 1)

 .11سورة النساء، آية رقم ( 2)



 اإلجياز يف الفرائض 

 
721 

ذا ّل يكن هناك وارث ماله ، فإ(1)ورثتك أغنياء خي من أن ترتكهم عالة يتكففون الناس(
 ابلوصية ضرر؛ وجب أن جتوز وصيته جبميع ماله.

وإذا أقرت بزوج  فلم يصدقها الزوج حىت ماتت: فإن أاب حنيفة َل يورثه إَل أن يكون قد 
 صدقها يف حياهتا.

 وقال أبو يوسف وحممد: يرثها سواء صدقها قبل موهتا أو بعده، وهو قول الشافعي اجلديد.
بن احلسن: إذا أقر ِبخ وَل وراث له ّل يثبت نسبه، وأعطى ماله كأنه أوصى به  وقال حممد

 له حني اختار أن جيعل له مباله.
: فللموصى له الثلث، والباقي لألخ.  فإن أقر ِبخ وأوصى مباله كله لرجل 

: فللموصى له الثلث،  فإن أسلم على يد رجل  واَله مث أقر ِبخ وأوصى مباله كله لرجل 
 ي للذي واَله، وَل شيء لألخ.والباق

فإن أقر يف مرضه ِبخ وصدقه األخ مث أنكره وأوصى جبميع ماله لرجل: فاملال للموصى له، 
 وَل شيء لألخ.

ولو ّل يقر املريض ولكن أقر موَله أو عمه ِبخ للميت مث أنكره قبل موت املريض: فإن 
 بعده. املال لألخ ويلزمه ما أقر به سواء كان قبل موت املريض أو

فإن أقرت امرأة بزوج  وبنت من غريه فصدقها كل واحد  يف نفسه دون صاحبه: فللزوج 
 النصف، وللبنت النصف.

 ولو صدقها الزوج يف البنت وكذبت البنت ابلزوج: فللزوج الربع، وللبنت ثالثة أرابع.

 باب

 )اختالف الورثة يف نسب املدعي(
ًا من أم فاقتسما الرتكة، فادعى رجل أنه أخو قال أبو احلسني: وإذا ترك أخًا من أب وأخ

                              
(، ومسلم يف كتاب الوصية، ابب 3/1006)2591أغنيْا، برقم رواة البخاري يف كتاب الوصااي، ابب أن يرتك ورثته ( 1)

 (.3/1251)1628الوصية ابلثلث، برقم 
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امليت من أبيه وأمه، فقال له كل واحد أنت أخي من أيب وأمي: فإنه أيخذ نصف ما يف يد 
األخ من األب وهو ربع وسدس، وَل أيخذ من األخ لألم شيئاً؛ ألنه أقر له بسدس املال، كما 

 أيب حنيفة وابن أيب ليلى.يف يد األخ لألب، وقد أخذ منه أكثر من ذلك، يف قول 

قال حيىي بن آدم: فإن جحده األخ من األب أعطاه األخ من األم نصف ما يف يده يف 
 قول أيب حنيفة، وَل يعطيه شيئاً يف قول ابن أيب ليلى؛ ألنه َل فضل يف يده عن مرياثه.

وأمه: فإن قال األخ لألب أنت أخي أليب وأمي، وقال األخ لالم أنت أخو امليت من أبيه 
فإنه أيخذ من األخ لألب نصف ما يف يده فيضمه إىل ما يف يد األخ لألم فيقتسمان ذلك على 
ستة أسهم، لألخ لألم سهم، وللمدعي مخسة أسهم؛ ألن األخ لألم أقر ِبن املال كله بينهما 
على ستة أسهم، وَل شيء لألخ لألب، فال يصدق على األخ لألب ويصدق على نفسه، 

يده إىل ما أيخذه املدعي من األخ لألب ويقتسمانه على قدر مرياثهما يف قول فيضيف ما يف 
 األخ لألم شيئاً يف قول ابن أيب ليلى. (1)أيب حنيفة، وَل يعطيه/

ولو قال األخ لألم أنت أخو امليت من أبيه وأنكره األخ لألب: أعطاه األخ لألم مخسة 
ألم وأخوين ألب وأن الفريضة من اثين عشر  أسباع ما يف يده؛ ألنه أقر ِبن امليت ترك أخاً 

سهماً، له سهمان ولكل أخ مخسة أسهم فيقامسه ما يف يده على قدر سهامهما وهي سبعة، يف 
 قول أيب حنيفة، وَل يعطيه شيئاً يف قول ابن أيب ليلى.

ولو ادعى رجالن أهنما أخوا امليت من أبيه وأمه، فقال األخ لألب ألحدمها بعنيه أنت 
ألبيه وقال األخ لألم لآلخر أنت أخو امليت ألمه وكذب كل واحد من املدعيني بصاحبه:  أخوه

فإن األخ لألب يعطي الذي أقر به نصف ما يف يده، ويعطي األخ لألم الذي أقر به نصف ما 
 يف يده.

فإن صدق كل واحد من املدعيني بصاحبه: اقتسما ما أخذاه منهما نصفني يف قول أيب 

                              
 .116هناية اللوحة رقم ( 1)
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ابن أيب ليلى فإنه َل أيخذ من األخ لألم شيئاً، ويعطي األخ لألب الذي أقر به حنيفة، فأما 
 نصف ما يف يده.

قال: سألت  (1)قال حيىي بن آدم: حدثنا أبو إايس عبد امللك بن جوية بن عائد البصري
عن زوج وأم وأخت ألب وأم ادعت األخت أختًا ألب وأم، فقال  (2)الضيب مغرية و معاوية

يف اإلقرار من مثانية عشر سهماً، ويف اإلنكار من مثانية أسهم، فاضرب نصف مغرية: هي 
أحدمها يف اآلخر تكن اثنني وسبعني سهماً، يف يد األم مثانية عشر، ويف يد الزوج سبعة 
وعشرون، ومع األخت سبعة وعشرون وهلا من فريضة اإلقرار تسعة أسهم، ولألخ ستة عشر 

لى قدر سهامهما وهي مخسة وعشرون، فما أصاب تسعه فهو سهماً، فيقتسمان التسعة عشر ع
للزوج، وما أصاب ستة عشر فهو لألخ، فاضرب اَلثنني والسبعني يف مخسة لتصح عليهم تكن 

 ألفا ومثان مائة.

 قال أبو إايس مث حدثين املغرية عن إبراهيم النخعي هبذا القول.

اً، يعين لألم ربع املال، وهو قال حيىي وهو يف قول محاد وأيب حنيفة: من عشرين سهم
نصيبها من فريضة اإلنكار وذلك مخسة أسهم من عشرين سهماً، والباقي وهو مخسة عشر 
سهمًا بني الزوج واألخ واألخت على قدر سهامهم من فريضة اإلقرار، للزوج تسعة، ولألخ 

 أربعة، ولألخت سهمان.

ته وأخته من أبيه وأمه فاقتسما قال حيىي بن آدم: سألت حممد بن احلسن عن رجل ترك ابن
الرتكة نصفني، فادعت امرأة أهنا بنت امليت فصدقتها األخت، وقالت البنت بل أنت أخت 

                              
(، 5/345. اجلرح والتعديل)آدم بن حيىي عنه روى مقسم بن املغرية عن يروى البصري عائذ بن جوية بن امللك عبدهو (1)

 (.8/386الثقات)
 ويونس نعامة بن يزيد عن روى .بصرىال "الضيب معاوية أبو" حصني بن فضالةّل أقف عليه هبذا اَلسم ولكن وجدت:  (2)

 (7/78.اجلرح والتعديل)املقدمى بكر اىب بن وحممد حباب بن زيد عنه روىو  ،الطويل ومحيد عبيد بن
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فيضيفه إىل ما يف يد  (1)[يدها]امليت من أبيه وأمه، فقال: أتخذ املرأة من األخت ثلث ما يف 
ملال فيصري يف يد البنت البنت وإىل ما بقي يف يد األخت على قدر ما بقي يف أيديهما من ا

ثالثة أمخاس املال، ويف يد األخت مخساه، مث تقول البنت للمرأة قد زعمت أن الفريضة من 
أربعة أسهم ل سهمان ولك سهم ولألخت سهم، فلو ّل تصدقين األخت فيك لقامستك ما يف 

ن يدي على ثالثة أسهم لك سهم ول سهمان، فإذ صدقتين األخت فيك فإنه يسقط عين م
هذا السهم الذي لك بقدر ما يف يد األخت من املال وذلك مخسة أسهم ويبقى لك ثالثة 
أمخاس سهم فيصري لك ِما يف يدي ثالثة أسهم من ثالثة عشر سهما، تضم ذلك إىل ما يف يد 

 األخت، ويقتسمانه نصفني.

انية وسبعون قال أبو احلسني: وتصح من مائة وثالثني سهماً، يف يد البنت ثالثة أمخاسها مث
سهمًا يدفع من ذلك ثالثة أجزاء من ثالثة عشر جزءاً إىل املرأة وذلك مثانية عشر سهمًا تضمه 
إىل ما يف يد األخت فيكون سبعني سهماً، ويقتسمان ذلك نصفني لكل واحدة مخسة وثالثون 

ت سهماً ولسهام كل واحد مخس صحيح، فاختصر املسألة من مخسها ستة وعشرين سهماً، للبن
 اثنا عشر، وللمرأة سبعة، ولألخت سبعة.

وروي أيضاً عن حممد أنه قال: تدفع البنت إىل املرأة سهماً واحداً من ثالثة عشر سهماً من 
 نصف املال فتضيفه إىل ما يف يد األخت ويقتسمانه نصفني. 

 ومها يف املعىن سواء، َل خيتلف ما يصري لكل واحد.

 زايد مثل هذا املعىن يف مسألة أخرى. قال حيىي بن آدم: وقال احلسن بن

والصحيح غري ما قاَل وهو أن أتخذ املرأة ثلث ما يف يد األخت وهو سدس املال وذلك 
نصف ما أقرت به األخت وثلثا ما أقرت به البنت فكل واحدة مقرة ِبنه قد بقي للمرأة شيء 

، واألخت تقول قد من حقها فالبنت تقول: قد بقي هلا نصف سدس املال وهو يف يد األخت

                              
 يف ج "يده".( 1)
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بقي هلا سدس املال وهو يف يد البنت، فالذي أقرت به البنت قد صدقتها فيه األخت فأقرت 
ِبكثر منه، فيقال للبنت أن املرأة يف قولك قد استوفت ثلثي ما أقرت هلا به ألنك أقررت هلا 

وهي فيما  أنت (1)[استويت]ابلربع ويف يدها السدس، فإذا سلمنا لك ثلثي حقك فما يف يدك 
أخذت كل واحدة منكما من حقها، ويبقى يف يد البنت سدس املال فيقال للبنت يلزمك يف 
قولك أن تدفع إىل األخت ِما يف يدها ثلثي حقها كما أخذت أنت، ويقال للمرأة قد استوفيت 
من األخت ثلثي ما أقرت لك البنت فيجب أن تستويف البنت ثلثي حقها وذلك ثلث املال 

س املال يف يدها وقد بقي من حق البنت سدس املال ومن حق املرأة نصف سدس فيبقى سد
على ما أقرت به البنت، فلما صدقتها األخت يف ذلك سقط عن البنت نصف ما بقي للمرأة 
وذلك ربع سدس، فتضرب البنت لنفسها يف هذا السدس ابلسدس كامالً، وتضرب للمرأة ربع 

سة أسهم، للمرأة مخسها سهم تضمه إىل ما يف يد بينهما على مخ (2)سدس فيصري السدس/
األخت فيقتسمانه نصفني فتصح الفريضة من ثالثني سهماً، للبنت أربعة عشر، ولألخت مثانية، 

 وللمرأة مثانية.

 قياس قول أيب حنيفة. (3)[هو]قال حيىي: وهذا عندان 

وهو سدس املال، فال  فأما قول ابن أيب ليلى: فإن األخت تعطي املرأة ما فضل عن مرياثها
 شيء هلا سوى ذلك.

 قال أبو احلسني: وفيما أجاب به حممد وحيىي بن آدم نظر.

 فصل يتضمن مذهب مالك :
قال أبو احلسني: قال عبد امللك بن حبيب: إذا ترك أربع أخوات ألب وأم وعصبة فأقرت 

                              
 يف ج "قد استويت".( 1)

 .117هناية اللوحة ( 2)

 ليست يف ج.( 3)
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أعطتها مخس ما إحداهن ِبخ فال شيء له؛ ألن حقه يف يد العصبة، فإن أقرت إحداهن ِبخت 
 .(1)يف يدها؛ ألنه الفاضل عن مرياثها

فإن أقرت ِبخ وأخت فقد قال بعضهم: تعطي األخت قدر ما كان ينوهبا لو ثبت نسبها، 
 وليس لألخ شيء معها؛ ألن حقه يف يد العصبة.

وقال بعضهم: يكون ما فضل يف يدها بني األخ واألخت للذكر مثل حظ األنثيني وذلك 
 يدها، سهم من اثنني وأربعني سهماً من املال؛ ألهنا تدعي السبع ويف يدها السدس.سبع ما يف 

فإن ترك أمًا وأخًا فأقرت األم ِبخ آخر وكذهبا األخ املعروف به: فإن ما فضل يف يدها 
 وهو السدس للمقر به؛ ألن األخ املعروف َل يدعي منه شيئاً.

ه أخي: فإهنا تدفع السدس إليهما؛ ألهنا أقرت فإن قال َل علم ل به ولعل أيب قد قال هلا إن
 به هلما مجيعاً.

 وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: السدس بينهما، وقاله ابن القاسم.

، فقالت املرأة هذا الرجل هو ابن زوجي،  فإن ترك امرأة وعصبة وأوصى بثلث ماله لرجل 
والباقي للعصبة؛ ألهنا أقرت له مبا فإن كذهبا كان الثلث ابلوصية، وهلا ربع الباقي وهو السدس، 

 ّل يدعه.

فإن صدقها بطلت وصيته وكان الثلث راجعاً إىل العصبة وتعطيه املرأة ما فضل يف يدها عن 
 مرياثها وهو ربع السدس ليبقى يف يدها الثمن.

فإن قال َل أدرى، لعلها قد مسعت ذلك من أيب: كان هلا الثلث ابلوصية وربع السدس ِما 
 ابإلقرار.يف يدها 

فإن تركت زوجاً وأماً وأختني من أم وأختني من أب، فأقرت إحدى األختني من األب ِبخ 
من أب: فإنه يسقط مرياثها ويكون ألختها سهمان من عشرة أسهم وهو ما يصيبها من فريضة 

                              
 (.1/265(، القوانني الفقهية)8/218يُنظر: شرح خمتصر خليل) (1)
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اإلنكار وذلك مخس املال، والباقي بني الزوج واألم واألختني من األم على قدر مواريثهم وهو 
تة، وتصح الفريضة من ثالثني سهمًا لألخت من األب املنكرة ستة، وللزوج نصف الباقي اثنا س

 عشر، ولألم أربعة، ولألختني من األم مثانية وَل شيء لألخ لألب وَل لألخت املقرة.

 جنز آخر الكتاب املسمى ابإلجيام يف الفرائض البن اللبان.

الفقري إىل هللا تعاىل الراجي رمحة ربه عبد  حبمد هللا وعونه وحسن توفيقه على يد العبد
وعامله ابللطف، وذلك  (2) [.....]بلداً الشافعي مذهبًا  (1)الرمحن بن عمر بن عبد هللا الرتمسي

يف ليلة سفر صاحبها عن اخلامس والعشرين من ذي احلجة احلرام سنة ست ومخسني وسبع 
 مائة، أحسن هللا عقباها.

 .(3) العلي العظيم، وصلى هللا على حممد، وحسبنا هللا ونعم الوكيل/وَل حول وَل قوة إَل ابهلل
 .(3)الوكيل/

 

 

 
 

 

 

 

                              
 ّل أقف على ترمجة له.( 1)

 مطموسة يف أ. ولعلها "رمحه هللا".( 2)

  .118هناية اللوحة  (3)
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 القرآنية اآلايت ـرسفه
 

 
 اآليــــــــــــة

 رقم الصفحة

يٌب{ َّا تَ َرَك اْلَوالَِّدانِّ َواألَق َْربُوَن َولِّلنَِِّساء َنصِّ  656 7النساء }لِّلرَِّجالِّ َنصيٌِّب ّمِِّ

ْثُل َحظِِّ  يُكُم اّلِلُ ِفِّ َأْواَلدُِّكْم لِّلذََّكرِّ مِّ  656، 48،61 11النساء األُنثَ َيْْيِّ{}يُوصِّ

د   لُِّكلِِّ  َوألَبَ َوْيهِّ } ُهَما َواحِّ ن ْ  656 11النساء {مِِّ

هِّ الث ُُّلُث{  656، 48 11النساء }َوَورِّثَُه أَبَ َواُه َفألُمِِّ

هِّ  إِّْخَوةٌ  لَهُ  َكانَ   فَإِّن}  398 11النساء {السُُّدسُ  َفألُمِِّ

يَّة   بَ ْعدِّ  مِّن} ي َوصِّ َا يُوصِّ  722 12النساء { َدْين   َأوْ  ِبِّ

َ  َجَعْلَنا َولُِّكلِ  }  535 33النساء {َواألَق َْربُون اْلَوالَِّدانِّ  تَ َركَ  ّمَِّّا َمَوالِّ

َا َوَلٌد{  48 176النساء  }َوُهَو يَرِّثُ َها إِّن َّلَّْ َيُكن َّلَّ

ْثُل َحظِِّ   656، 61، 48 176النساء  األُنثَ َيْْيِّ{}َوإِّن َكانُواْ إِّْخَوًة رَِّجاالً َونَِّساء فَلِّلذََّكرِّ مِّ

ْفتُ  َوإِِّنِّ } َ  خِّ  535 5 مرمي {َورَائِّي مِّن اْلَمَوالِّ

َنا} نَسانَ  َوَوصَّي ْ  655 8العنكبوت {ُحْسناً  بَِّوالَِّدْيهِّ  اْْلِّ
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 اآليــــــــــــة

 رقم الصفحة

 655 14لقمان  {َولَِّوالَِّدْيكَ  لِّ  اْشُكرْ  َأنِّ }

 664، 536 5األحزاب  {َوَمَوالِّيُكمْ  الدِّينِّ  ِفِّ  فَإِّْخَواُنُكمْ  آََبءُهمْ  تَ ْعَلُموا َّلَّْ  فَإِّن}

 536 37األحزاب  {َعَلْيهِّ  َوأَنْ َعْمتَ  َعَلْيهِّ  اّللَُّ  أَنْ َعمَ  لِّلَّذِّي تَ ُقولُ  َوإِّذْ }

َنا} نَسانَ  َوَوصَّي ْ  655 15األحقاف  {إِّْحَسانً  بَِّوالَِّدْيهِّ  اْْلِّ

نَّ  َذلِّكَ }  535 11حممد { ََّلُمْ  َمْوَل  اَل  اْلَكافِّرِّينَ  َوَأنَّ  آَمُنوا الَّذِّينَ  َمْوَل  اّللََّ  ِبَِّ

 656 45النجم  }َوأَنَُّه َخَلَق الزَّْوَجْْيِّ الذََّكَر َواأْلُنَثى {

 535 4التحرمي  {َمْواَلهُ  ُهوَ  اّللََّ  فَإِّنَّ }
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 الشريفة ـرس األحاديثفه
 رقم الصفحة طرف احلديث

 181 قسمة اجلد أجرأكم على النارأجرأكم على 
 537 أخوك وموالك

 542 ادفعوا إليه مرياثه
 437 إذا استهل املولود ورث

 608 إذا أصاب املكاتب حداً أو مريااثً ورث حبساب ما أعتق منه
 612 إذا كان العبد بْي اثنْي فأعتق أحدمها نصيبه، فإن كان موسراً ...

 606 عنده ما يؤدي فلتحتجنب منهإذا كان ْلحداكن مكاتب وكان 
 42 اْلسالم يزيد وال ينقص

 552 اشرتط والءه
 589 اعتقوها، فإذا مسعتم برقيق قدم علي فأتون أعوضكم منها

 542 أعطوا مرياثه بعض أهل قريته
 112 أعطوا مرياثه ملن ههنا من مسلمي احلبشة

 112،542 أعطوه الكبري من خزاعة
 62 ...اقسموا املال بْي أهل الفرائض على كتاب هللا عز وجل 

 377 أحلِّقه بعصبة أمه
 374 أحلق ابن املالعنة ِبمه أن النيب 
 480 قضى أِن الدية ِف املرياث والعقل على العصبة أِن النيِب 
 480 قضى أِن الدية مرياث أِن النيِب 
 479 قضى أِن العقل مرياث بْي ورثة القتيل على فرائضهم أِن النيِب 
 467 قضى أن ال يرث قاتٌل عمداً من الدية شيئاً  أِن النيِب 
 227 وِرث ثالث جدات أن النيِب 
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 رقم الصفحة طرف احلديث
 656 إن خلق أحدكم ميكث ِف بطن أمه أربعْي يوماً نطفة....

  615أن رجالً أعتق نصيباً له من ّملوك فلم يضمنه النيِب 
 479 جنيناً... [فماتت وألقت]قضى ِف امرأة ُضربت  أِن رسول هللا 

 537 إن شكرك فهو خرٌي له وشر عليك، وإن كفرك فهو خرٌي لك وشر له
 537 إن مات وَّل يدع واراثً فلك ماله

 112 انظروا ذا رحم  
 542 انظروا من ههنا من مسلمي احلبشة فادفعوا إليه مرياثه

 610 حبساب ما أدى؛ إذ كان ال يروي حكماً مث خيالفهأنه جعل حراً 
 377 أنه قضى به ألمه هي مبنزلة أبيه وأمه

 280 أنه ورث اخلال
 238 أنه ورث جدة وابنها حي

 603 أميا عبد  كاتب على مائة دينار  فأداها إال عشر دننري فهو عبدٌ 
 379 حتوي املرأة مرياث الولد الذي العنت عنه

 33 ...تعِلموا الفرائض وعِلموها الناس، فإن امرؤ مقبوض، 
 32 ...تعِلموا الفرائض، فإهنا من دينكم، وإنه نصف العلم، 

 542 التمسوا له واراثً أو ذا رحم  
 226 جعل للجدة السدس إذا َّل يكن دوهنا أم

 279 اخلال وارث من ال وارث له، يعقل عنه ويرثه
 282 اخلالة والدة

 281 اخلالة والدة قال: اللهم رجل ترك عمة وخالة
ن جَّبيل أهنما ال مرياث َّلما  283 خَّبَّ

 654 إبحلاق القائف أسامة بن زيد بن حارثة بِّزيد بن حارثة ُسِر النيِب 
  480قضى بذلك رسول هللا عقل الرجل ... 
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 رقم الصفحة طرف احلديث
 34 ...العلم ثالثة، وما سوى ذلك فهو فضٌل: آيٌة حُمكمة، 

 281 ...العم مبنزلة األب إذا َّل يكن بينهما أب واخلالة مبنزلة األم 
 281 العم والد إذا َّل يكن دونه أب واخلالة والدة إذا َّل يكن دوهنا أم

 538 فأعطى ابنته النصف، وأعطى موالته بنت محزة النصف
 619 بينهم فأعتق اثنْي ورِد أربعة ِف الرق فأقرع رسول هللا 

 610 هللا أن يودي ما أدى دية احلر، وما َّل يؤد دية العبد فأمر رسول
 480 ...ديتها على عاقلة القاتل  فجعل رسول هللا 
 280 إل ابن أخته أيب لبابة بن عبد املنذر فدفع رسول هللا 

 657 حىت بدت أضراسه فضحك النيِب 
 283 فنزل عليه أن ال مرياث َّلما

 539 ابنته النصف وجعل لبنت محزة النصف فورث النيِب 
 467 ...القاتل عمداً ال يرث من أخيه وال من ذي قرابته

 468 القاتل ال يرث
 465 ...كل قسم ِف اجلاهلية فهو على ما قسم وما أدركه اْلسالم 

 283 ال شيء لك، اللهم من منعت ّمنوع
 468 ال شيء للقاتل

 451، 43 ال يتوارث أهل ملتْي
 549 ال يتول مول قوم بغري إذهنم، والوالء حلمة كلحمة النسب

 568 ال جيزي ولد والده إال أن جيده ّملوكاً فيشرتيه فيعتقه
 42 ال يرث املسلم الكافر، وال الكافر املسلم

 721 أِلن ترتك ورثتك أغنياء خري من أن ترتكهم عالة يتكففون الناس
 279 مول من ال مول له، واخلال وارث من ال وارث له هللا ورسوله

 283 اللهم رجل ترك عمة وخالة
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 رقم الصفحة طرف احلديث
 466 ليس لقاتل  شيءٌ 

 62 ما أبقت الفرائض فألول عصبة ذكر
 568 ما أحرز الولد للوالد فهو لعصبته من كان

 559، 376 ...املرأة حتوي ثالثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، 
 478 ...املرأة ترث من مال زوجها وعقله ويرث هو من ماَّلا وعقلها 

 603 املكاتب عبٌد ما بقي عليه من مكاتبته درهم
 609 املكاتب يرث بقدر ما أعتق منه، وإن جىن ....

 462 من أسلم على شيء  فهو له
 547 همن أسلم على يدي رجل  فله والؤ 

 535 من أسلم على يدي رجل  فهو مواله
 545 من أسلم على يديه رجٌل فهو مواله يرثه ويدي عنه

 613 من أعتق شركاً له ِف عبد  عتق ما بقي ِف ماله إذا كان له مال ...
 618 ...من أعتق شقصاً أو شقيصاً له ِف ّملوك فخالصه عليه ِف ماله

 618 من أعتق شقصاً ِف ّملوك فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال...
 614 شقصاً له ِف عبد  ضمن ألصحابه ِف ماله إن كان له مال من أعتق

 613 من أعتق له شركاً ِف ّملوك  قيم عليه قيمة العدل ...
 614 من أعتق نصيباً ِف إنسان كلف عتق ما بقي

 550 من تول مول قوم بغري أمرهم
 513 من حيث يبول

 467 ... غريهمن قتل قتيالً فإنه ال يرثه وإن َّل يكن له وارث 
 604 من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها غري عشرة أواق ...

 558 من ملك ذا رحم  حمرم فهو حر
 564 املول أخ ِف الدين ونعمة يرثه أول الناس بعتقه
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 رقم الصفحة طرف احلديث
 539 املرياث للعصبة فإن َّل يكن عصبة فللمول

 381 مرياث ولد املالعنة ألمه، ولورثتها من بعدها
 566 البن املرأةمرياثه 

 379 مرياثه ألمه، ولورثتها من بعدها
 453 الناس حِيز، وأن وأصحايب حيزِ 

 549 عن بيع الوالء وهبته هنى النيِب 
 605 هل أنت مبلغ قومك ما أمرك

 546 هو أول الناس مبحياه وّماته
 547 هو موالك، فإذا مت فأوص له

 379 هي مبنزلة أبيه وأمه
 613 عتق ما عتقوإال فقد 

 535 واخلال مول من ال مول له
 226 ث اجلدة السدسورِ 
 238 ث اجلدة مع ابنهاورِ 

 112 وِرث أهل قرية امليت، واملول من أسفل
 513 ثوه من أول ما يبول منهورِ 

 467 أن ال يُقتل مسلم بكافر وقضى رسول هللا 
 549 الوالء حلمة كلحمة النسب ال يباع وال يوهب

 537 الوالء ملن أعتق
 538 الوالء ملن أعطى الثمن ووَل النعمة

 396 الولد للفراش، وللعاهر احلجر
 478 أيمرن أن أورث امرأة أشيم الضبايب من عقل زوجها....

 617 يعتق ِف عتقك ويرق ِف رقك
 609 يودى املكاتب بقدر ما أعتق دية احلر وبقدر ما بقي منه دية العبد
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 اآلاثرـرس فه
 رقم الصفحة طرف اآلثر

 102 احفظوا عين أن َّل أقل ِف الكاللة شيئاً، وَّل أقض ِف اجلد شيئاً 
 607 إذا  أدى ثلثاً أو ربعاً فهو غرمي

 607 إذا أدى الثلث فهو غرمي
 607 إذا أدى الشطر فهو غرمي
 607 إذا أدى قيمته فهو غرمي

 112 لبين االبن دون أخواهتمإذا استكمل البنات الثلثْي، فالباقي 
 651 إذا أقر َبلولد مخسْي سنة مث نفاه العن األم وأحلق الولد ِبمه

 651 إذا أقر به مث أراد أن ينتفي منه فليس له ذلك
 34 إذا حتِدثتم فتحِدثوا َبلفرائض، وإذا َّلومت فاَّلوا َبلرمي

 541 ...إذا ترك ذا رحم  له سهم فهو أحق من املول
 606 عجز استسعىإذا 

 228 إذا كانت اليت من قبل األم أقرب فالسدس َّلا
 607 إذا كتبت الصحيفة فهو غرمي
 248 أراك خاالً وال أرى لك شيئاً 

 43 أعط ماله الذين كانوا يؤدون جزيته
 286 ...أعطوها املال كله

 184 اقسم املال بينهم على السواء، وامح كتايب هذا وال ختلده
 408 ....أبو بكر فقسمت مرياث قتلى اليمامةأمرن 

 588 إن أسلمت وعفت عتقت، وإن كفرت وفجرت َّل تعتق
 230 أِن اجلدات ليس َّلن سهم وإمنا هي طعمة أطعمنها

 438 إن حترك َّل يرث وَّل ُيصل عليه
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 رقم الصفحة طرف اآلثر
 541 .....إن ترك رمحاً فهو له وإال فالوالء 

 445 إن جاء بذلك الثبت فاقسم ماله بْي ورثته
 463 ....خيَّب  إن جدي أسلم وشهد مع رسول هللا 

 651 إن شاء نفاه
 488 ......أِن عبد الرمحن طلق امرأته ِف مرضه ثالاثً 

 487 أن عثمان ورث امرأة عبد الرمحن بن عوف وقد انقضت عدهتا
 286 أن عمر قسم املال بْي عمة وخالة

 469 إن كان خطأً ورث، وإن كان عمداً َّل يرث
 588 إن كنتم ال بد فاعلْي، فاجعلوها من نصيب ابنها تعتق

 378 أن ألمه الثلث، وألخيه السدس والباقي رد عليهما
 100 أِن معاذاً قضى َبليمن ِف بنت  وأخت جعل املال

 588 إِن هذا فسادٌ 
 566 أن أحق ِبم أن أرثهم وأعقل عنهم

 655 انتسب إل أيهما شئت
 291 آَبئهم وانسبوهم إل آَبئهم أنزلوهم منازل

 289 انطلق فاقبض ماله
 588 إنكم تكاتبون مكاتبْي، فأيهم أدى النصف فال رق عليه

 469 إمنا حظك من مرياثها ذلك احلجر
 589 أنه إذا أدى النصف فهو حر

 287 أنه أعطى العمة الثلثْي واخلالة الثلث
 286 إن أعلم خلق هللا لقضاء عمر فيهما
 183 إن قد رأيت أن أنقص اجلد لإلخوة

 469 أميا رجل  قتل رجالً أو امرأًة عمداً أو خطأً ّمن يرث فال مرياث له منهما
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 رقم الصفحة طرف اآلثر
 587 َبع رجالً ِبمة وكانت أم ولد فذهبت إل عمر فأعتقها

 442 ...بعثين أبو بكر عند رجوعه إل أهل الردة أن أقسم أمواَّلم 
 587 وأيب بكر بعنا أمهات األوالد على عهد رسول هللا 

 280 أي غريباً  بل كان آتياً فينا
 587 تبايعنا أمهات األوالد يوم فتح القادسية مع سعد بن أيب وقاص

 611، 608 جتري العتاقة فيه ِف أول جنم
 610 ري عليه احلدود بقدر ما أدىجت

 658 تراثنه ويرُثكما، وهو للباقي منكما
 485 ترثه ما كان ِف مرضه

 514 تعد أضالعه، فإن أضالع املرأة أكثر من
 228 تعيبين وأنت توِرث ثالث جدات

 226 اجلدة مبنزلة األم إذا َّل تكن أم
 227 اجلدة مبنزلة األم ترث ما ترث األم

 286 جعل عمر العمة مبنزلة األب واخلالة مبنزلة األم
 226 يكن دوهنا أمجعل للجدة السدس إذا َّل 

 610 حد املكاتب حد اململوك
 225 أعطاها السدس حضرت رسول هللا 

 288 اخلالة والدة
 285 سألت ابن عمر عن: ابنة االبنة هل ترث؟

 229 لسدس بْي الُقرىب والُبعدى إذا كن من وجهْي خمتلفْيا
 182 سلون عن عضللكم واتركون من اجلد ال حياه هللا وال بيِاه

 248 عجبنا للعمة تورث وال ترث
 378 عصبة ابن املالعنة أمه ترث ماله أمجع
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 رقم الصفحة طرف اآلثر
 291 العمة أحق من بنت األخ

 288 العمة مبنزلة األب، واخلالة مبنزلة األم
 614 فإن َّل يكن له ماٌل سعى العبد

 442 ...فعرض عليه اْلسالم فأىب أن ُيسلم فضرب عنقه وجعل مرياثه لورثته 
 285 ...فوددت أن سألته عن: مرياث العمة واخلالة 

 540 البنت النصف، وعرض الباقي على موالته فورث أبو بكر 
 42 فوِرث املسلم

 103 القول ما قلت وما قلت، قال: الكاللة من ال ولد له وال والد
 588 كان من رأيي ورأي عمر أن ال تباع أمهات األوالد مث رأيت أن يبعن

 291 جيعلون العمة مبنزلة العم واخلالة مبنزلة األم كانوا
 463 كل قسم ِف اجلاهلية

 230 ال حتجب اجلدات إال األم ويرثن وإن كان بعضهن أقرب
 486 ال ترث مبتوتة

 101 ال تسألون عن شيء  وهذا احلَّب فيكم
 285 ال يرث ابن األخت وال بنت العم وال العمة وال اخلالة شيئاً 

 469 القاتل عمداً وال خطأً شيئاً  ال يرث
 468 ال يرث القاتل من مال املقتول وال من ديته شيئاً 

 468 ال يرث القاتل من ورثة قتيله شيئاً 
 454 ...ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم ويرث املشركون

 468 ال يرث قاتل من مال املقتول شيئاً 
 379 ألمه الثلث، والباقي لعصبتها

 378 ألمه الثلث، وما بقي ففي بيت املال
 378 جلدته الثلث، وْلخوته ألمه الثلثان. وِف أم وأخ ألم: الثلث، ولألخ
 183 لقد حفظت عن عمر مائة قضية خيالف بعضها بعضاً يعين ِف اجلد
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 101 لقد ضللت إذن وما أن من املهتدين، ولكن سأقضي

 101 ابن مسعود فإنه سيتابعناللبنت النصف، والباقي لألخت، وْأتِّ 
 606 حيتجنب من مكاتب بقي عليه من مكاتبته دينار َّل يكن أزواج النيِب 

 248 لو رضيك هللا ألقرك
 468 لو قتلته عمداً ألقدنك منه

 183 لوال أن رأيكما اجتمع ما رأيُت أن يكون ابين وال أكون أَبه
 585 ليس له ذلك

 287 املال للخالة لألب واألم
 225 ....مالكِّ ِف كتاب هللا شيٌء، وما القضاء الذي قضي به إال لغريكِّ 

 225 ....مالكِّ ِف كتاب هللا عز وجل شيءٌ 
 35 مثل من يقرأ القرآن وال يعلم الفرائض كَّبنس ال رأس له

 548 من أسلم على يدي رجل  فله والءه ويعقل عنه
 182 اْلخوة واجلدمن سرِه أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بْي 

 102 من ال ولد له
 585 من ملك ذا رحم  حمرم فهو حر

 442 مرياثه لورثته من املسلمْي إذا قتل
 377 هذا ابنكم ترثونه وال يرثكم، وإن جنا جناية فعليكم

 566 هم موال أمي أن أرثهم
 227 هِن جدات أبيك أم أمه وأم أبيه وجدة أمك أم أمها

 103 الكاللة من ال ولد له وال والدوأمجع الناس أن 
 486 وأما أن فال أرى ترث مبتوتة

 486 ....ورث امرأة عبد الرمحن بن عوف وقد بِت طالقها
 154 ولد االبن ال حيجبون الزوج والزوجة واألم
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 658 الولد بينكما، وهو للباقي

 548 جيعل ماله لبيت املال
 111 حيجب القاتل وال يرث

 543 ....يشرتاين من ديته فيعتقان مث يُقسم املال بينهما 
 611 يعتق الرجل من عبده ما شاء

 610 يعتق منه بقدر ما أدى
 543 يوصي مباله ملن شاء
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 فهـرس األعالم

 

 رقم الصفحة العــــلم
 567 عثمان بن أَبن

 618 بن عنبسة َبنأ
 37 إبراهيم النخعي 

 604 إبراهيم الوكيعي.
 18 إبراهيم بن إمساعيل املزن 

 111 أبو ثورإبراهيم بن خالد 

 13 الشريازي أبو إسحاق علي بن إبراهيم

 23  (مفلح ابن) حممد بن إبراهيم

 558 الرازي موسى بن إبراهيم

  حممد بن هللا عبد=  شيبة أيب ابن
    

 433 ابن املبارك  

 ابن سريج = أبو العباس بن سريج
    

 ابن سريين = حممد بن سريين
    

 442 ابن شَّبمة

 183 ابن عاصم بن عمر

  هللا عبد بن يوسف= الَّب  عبد بنا
    

  أمحد بن = تقي الدين شهبة قاضي ابن
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 رقم الصفحة العــــلم

علي بن هللا هبة بن علي=  ماكوال بنا  
    

  حممد بن إبراهيم= مفلح  ابن
    

 291 أبو اسحاق الشيبان

 508 أبو إسحاق املروزي 
 33 أبو األحوص

 42 حممد اأَلسود أبو

 281 أبو األسود حممد بن عبد الرمحن

 288 أبو الزاهرية 

 549  القرشي الزبري أبو
 237 أبو الطفيل

 556 أبو العالية
 471 أبو العباس ابن سريج 

  عجالن بن صدى=  أبو أمامة
    

 615  العنَّبي بشر أبو

 563 بكر ابن عبد هللاأبو 
 103 الصديق أبو بكر

 551 حزم بن بكر أبو

 أبو بكر بن حزم = عبدالرمحن بن معمر 
    

 128 أبو بن كعب

 138 عتبة بن حذيفة أبو

  األشعث بن سليمان=  أبو داود
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 رقم الصفحة العــــلم
 453 أبو سعيد اخلدري 

 487  الرمحن عبد بن سلمة أبو

 438 أبو سلمة بن عبدالرمحن 

 303 أبو سليمان اجلوزجان  

 513  هانئ مأُ  مولأبو صاحل 
 556 عبيد أبو

 408 أبو عبيدة بن اجلراح 

 541 مسعود بن هللا عبد بن عبيدة أبو
 555 أبو عثمان النهدي

 556 الشيبانأبو عمرو 
 468 أبو عمرو العبدي 

 280 املنذر عبد بنأبو لبابة 

 479 أبو حممد اَّلذل 

 181 حممد دعلجأبو 

 563 البدرى مسعود أبو
 669 أبو معشر

 479 أبو مليح اَّلذل 

 309 أبو منصور السمرقندي 

 32 أبو هريرة 

 227 أبوبكر بن هشام

 أبوحنيفة = النعمان بن اثبت 
    

 35 أبوموسى األشعري 

 604 أمحد الوكيعي
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 رقم الصفحة العــــلم
 603 أبو عتبة الفرج بن أمحد
 483 أبو مصعب القاسم بن أمحد

 62 أمحد بن بكر

 129 أمحد بن حنبل 

 62 أمحد بن صاحل

 184 هللا عبيد بن أمحد

 536  النرسيأمحد بن عبيد هللا 
 11 البغدادي اخلطيب اثبت بن علي بن أمحد

 31 أمحد بن عمار الواسطي

 34 أمحد بن عمرو بن سرح

 184  كامل  بن أمحد

 545 حكيم بن األحوص
 42 بن زيدأسامة 

 36 إسحاق بن إبراهيم

 289 أسد بن عمرو 

 130 يونس بن إسرائيل

 564 عميس بنت أمساء
 32 إمساعيل ابن أويس

 185 خالد أىب بن إمساعيل

 514 إمساعيل بن إسحاق
 617 أمية بن مساعيلإ

 130 إمساعيل بن عبد امللك 

 218 إمساعيل بن علي 



 اإلجياز يف الفرائض 

 
746 

 رقم الصفحة العــــلم
 19  (كثري  ابن) عمر بن إمساعيل

 100 يزيد بن سوداأل

 536  الكندي سوار بن أشعث

= سليمان بن مهران  األعمش  
    

 282 بنت محزةأم الفضل 

 589 صاحل خطاب بن أم
 564 رومان أم
 602 أم املؤمنْي سلمة أم

 408 أم كلثوم بنت علي 

 653 مالك بن أنس

  األوزاعي = عبدالرمحن بن عمرو 
    

 407 إايس بن معاوية

 488 متيمة أيب بن أيوب

 537  برِّيرة 
 299 بشر بن غياث املريسي

 618 هنيك بن بشري

  جعفر بن العزيز عبد= البغوي 
    

 444 عروبة أيب بن

  علي بن هللا هبة بن علي=  ماكوال بن
    

 14 (شهبة قاضي ابن) أمحد بن تقي الدين

 615  بن ثعلبة التلب
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 رقم الصفحة العــــلم
 485 متاضر بنت األصبغ الكلبيبة 

 546 متيم الداري
 280 اثبت بن الدحداح 

 138 جابر بن زيد

 103 بن عبدهللاجابر 

 288 جبري بن نفري 

 619 حازم بن جرير

 567 هبرية بن جعدة
 547 احلنفي الزبري بن  جعفر

 282 جعفر بن حممد 

 546 الواسطي حممد بن جعفر
 614 امساء بن جويرة

 608 العكلي احلارث

 589 احلباب بن عمرو 
 43 املعلم حبيب

 289 حبيش بن مبشر 

 609 الصواف عثمان أيب بن حجاج

 462 حجاج بن أيب يعقوب

 604 احلجاج بن أرطأة
 463 حسان بن بالل املزن 

 36 احلسن البصري

 18 احلسن بن زايد اللؤلؤي 

 38 احلسن بن صاحل 
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 رقم الصفحة العــــلم
 479 احلسن بن عمارة 

 437 احلسن بن معاذ

 568  املعلم ذكوان بن احلسْي
 32 حفص بن عمر

 103 بن عتيبةاحلكم 

 39 محاد بن أيب سليمان

 585 أبو أسامة زيد بن أسامة بن محاد
 442 محاد بن زيد 

 488 محاد بن سلمة 

 107 محزة الزايت

 107 محزة بن حبيب الزايت

 486 الطويل يدمحُ  أىب بن يدمحُ 

 284 محيد بن عبدالرمحن بن عوف 

 559  شريح بن حيان
 228 خارجة بن زيد

 539 خالد بن عبد هللا 
 548 ياجلزر  خصيف
 589 دينار بن صاحل بن خطاب

البغدادي اثبت بن علي بن أمحد= اخلطيب   
    

 378 عمرو بن خالس

 376 داود بن أيب هند

 99 داود بن علي

 563 ذكوان مول عائشة
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 رقم الصفحة العــــلم
 545 سعد بن راشد
 572 خديج بن رافع

 578 سليمان بن الربيع
 227 الرمحن عبد أىب بن ربيعة

 286 حبيش بن زر

 38 زفر بن اَّلذيل

 651 زمعة

 287 زايد بن أيب مرمي 

 286  أبيه بن زايد

 657 زيد بن أرقم

 283 زيد بن أسلم 

 37 زيد بن اثبت

 536 حارثة بن زيد
 573 خارجة بن زيد

 409 زيد بن عمر بن اخلطاب 

 588 زيد بن وهب
 541 ساَّل بن أيب اجلعد

 563 عبدهللا بن ساَّل

 138 ساَّل مول أيب حذيفة

  علي بن الوهاب عبد=  السبكي
    

 488  يالزهر  سعد بن إبراهيم

 228 سعد بن أيب وقاص

 40 سعيد بن املسيب
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 رقم الصفحة العــــلم
 130 سعيد بن جبري

 39 سعيد بن عبدالعزيز

 611 أبوالبخرتيسعيد بن فريوز 

 181 منصور بن سعيد

 37 سفيان الثوري 

 478 سفيان بن حسْي

 589 ساِلمة بنت معقل
 101  ربيعة بن سلمان

 538 ُكهيلِّ   بن سلمة
 539  اخلثعمية ُعميس   بنت سلمى

 103 سليم بن عبد هللا السلول

 291 سليمان الشيبان 

 33 أبو داود األشعث بن سليمان

 33 سليمان بن جابر

 603 سليمان بن ساَّل 
 101 األعمشسليمان بن مهران 

 479 سليمان بن موسى

 138 سليمان بن يسار

 619 حرب بن مساك

 558 الغفاري جندب بن مسرة
 558 سنْي أبومجيلة السلمي

 237 هللا عبد بنسوار 

 540 بن علقمةسويد 
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 رقم الصفحة العــــلم
 550 غفلة بن سويد

 الشافعي = حممد بن إدريس 
    

 603 بدر أبو الوليد بن شجاع
 40 شريح بن احلارث

 40 شريك بن عبدهللا

 453  احلجاج بن شعبة

 الشعيب = عامر بن شراحيل 
    

 43 حممد بن شعيب

 284 صاحل بن كيسان 

 279 أبو أمامة عجالن بن صدى

 515 سليم بنصفوان 
 566 املطلب عبد بنت صفية

 478 الضحاك بن سفيان الكليب

 455 الضحاك بن مزاحم

 289 ضرار بن الصرد 

 554 حبيب بن ضمرة
 8  هللا الطائع

 610 الرمحن عبد بن طارق

 62 طاوس

 563 هللا عبد بن طلحة
 229 طلحة بن عبيدهللا بن عوف

 100 عائشة أم املؤمنْي
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 رقم الصفحة العــــلم
 183 عمر بن عاصم

 280 عاصم بن عمر بن عدي

 281 عاصم بن عمر بن قتادة 

 41 عامر بن شراحيل الشعيب

 603 عباس اجلريري
 102 املطلب عبد بن العباس

 437 محاد بنعبد األعلى 

 32  الزند أيب بن الرمحن عبد

 489 عبد الرمحن بن أيب مليكة 
 589 عبد الرمحن بن احلباب

 430 القاسم بن الرمحن عبد

 101 أبو قيس ثروان بن الرمحن عبد

 181 حرملة بن الرمحن عبد

 488 عبد الرمحن بن خلف 

 34 عبد الرمحن بن رافع التنوخي 

 34 عبد الرمحن بن زايد

 485 عبد الرمحن بن عوف 

 62 مهام بن عبد الرزاق

 603 الوارث عبد بن الصمد عبد
 9  البغوي جعفر بن العزيز عبد 

 462 عبد هللا بن أيب مليكة 

 466 عبد هللا بن أيب جنيح 

 588 عبد هللا بن أيب هذيل
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 رقم الصفحة العــــلم
 218 عبد هللا بن امحد بن حنبل 

 464 عبد هللا بن أرقم 

 41 بريدة بن هللا عبد

 32 أبو الزند ذكوان بن هللا عبد 

 463 أبو قالبة  زيد بن هللا عبد

 62  طَاوس بن هللا عبد

 101 بن عامرعبد هللا 

 540 أبو الكنود عامر بن هللا عبد
 14 عبد هللا بن عباس 

 605 نشيط بن عبيدة بن هللا عبد

 41 عمر بن هللا عبد

 568 أبو معمر عمرو بن هللا عبد
 589 النفيلي حممد بن هللا عبد
 585 شيبة أيب بن حممد بن هللا عبد
 33 مسعود بن هللا عبد

 225 القعنيب مسلمة بن هللا عبد

 452 عبد هللا بن مغفل 

 604 عبد هللا بن موسى
 34 وهب بن هللا عبد

 107 بن جريج العزيز عبد بن امللك عبد

 12  السبكي علي بن الوهاب عبد

 39 األوزاعي  عبدالرمحن بن عمرو  

 552 عبدالرمحن بن معمر بن حزم
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 رقم الصفحة العــــلم
 32 بن هرمز األعرجعبدالرمحن 

 546 عبدالعزيز بن عمر
 424 عبدهللا بن احلكم

 100 عبدهللا بن الزبري

 549 دينار بن عبدهللا
 282 عبدهللا بن شداد 

 376 عبدهللا بن عبيد بن عمري األنصاري

 182 عبدهللا بن عتبة بن مسعود

 34 عبدهللا بن عمرو بن العاص

 41 عبدهللا بن معقل املزن

 546 عبدهللا بن موهب
 614 منري بن عبدهللا

 423 عبدامللك املاجشون

 212 عبدامللك بن مروان 

 376 عبدالواحد بن عبدهللا النصري 

 577 عبدالواحد بن غياث
 41 سعيد بن عبدالوارث

 237 عبيد هللا بن احلسن 

 178 عبيد هللا بن احلسن

 226 العتكي هللا عبد بن هللا عبيد

 544 مالك أبو خنساأل بن عبيدهللا
 237 عبيدهللا بن حسن

 183 عبيدة بن عمرو املرادي
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 رقم الصفحة العــــلم
 605 أسيد بن تابع

 182 عثمان البيت 

 225 بن خرشة بن إسحاق بن عثمان

 537 شيبة أيب بن حممد بن عثمان
 37 عروة بن الزبري

 619 اخلراساىن عطاء

 237 عطاء بن أيب رَبح 

 38 عطاء بن يسار 

 285 بن سعدعطية 

 464  عباس بن هللا عبد مول عكرمة

 375 العالء بن احلارث 

 112 بن قيس علقمة

 593 علي الرازي
 37 علي بن أيب طالب

 610 املبارك بن علي

 7 (الدولة عماد)  بوية بن علي

 42 علي بن حسْي

 396 علي بن عاصم 

 101 مسهر بن علي

 13 ماكوال بن علي بن هللا هبة بن علي

 228 عمار أىب بن عمار

 487 عمر بن أيب سلمة 

 34 عمر بن اخلطاب 
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 رقم الصفحة العــــلم
 617  حوشب بن عمر

 376 عمر بن رؤبة 

 605 عمر بن عبد هللا مول عفرة
 128 عمر بن عبدالعزيز

 186 عمران بن احلصْي 

 283 عمران بن سليم 

 41 ابن أيب حكيم بن عمرو

 452 عمرو بن أيب حكيم

 43  عمرو بن العاص

 551 حزم بن عمرو
 451 عمرو بن دينار

 617 العاص بن سعيد بن عمرو

 43 عمرو بن شعيب

 42 عمرو بن عثمان

 453 عمرو بن مرة 

 542 عباس ابن عوسجة مول
 33 مجيلة أىب بن عوف

 41 عومير بن زيد أبو الدرداء

 305 عيسى بن أَبن 

 545 يونس بن عيسى
 486 غالب بن عبيد هللا 

 567 هانئ أم طالب أيب بنت فاختة
 184 حيىي بن فراس



 اإلجياز يف الفرائض 

 
757 

 رقم الصفحة العــــلم
 218  خليفة بن فطر

 8 َبهلل القادر 

 138 أبو عبيدالقاسم بن سالم 

 541 الرمحن عبد بن القاسم
 527 القاضي أبو خازم
 211 قبيصة بن ذؤيب

 103 بن دعامةقتادة 

 184 الربيع بن قيس

 565  شنطريكثري بن 

 اللؤلؤي = احلسن بن زايد 
    

 227 سليم أيب بن ليث

 397 الليث بن سعد

 610 إمساعيل بن مؤمل

 38 مالك بن أنس 

 572 احلداثن بن أوس بن مالك
 33 املثىن بن أيب بكر العطار

 154 جَّب بن جماهد

 587 داثر بن حمارب
 489 حممد بن إبراهيم التيمي 

 32 بكرحممد بن أيب 

 31 حممد بن أمحد البزاز

 10 الذهيب عثمان بن أمحد بن حممد

 617 اللؤلؤي عمرو بن محدأ بن حممد
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 رقم الصفحة العــــلم
 12 حممد بن إدريس الشافعي 

 280 حممد بن إسحاق

 226 إمساعيل بن حممد

 37 احلسن بن حممد

 40 حممد بن احلنفية 

 513 الكليب  السائب بن حممد
 9 الباقالن  بكر أبوحممد بن الطيب  

 603 املثىن بنحممد 
 605  املنكدر بن حممد
 226 اجلارودي النضر بن حممد

 618 بشر بن حممد

 33 حممد بن بكر

 453 حممد بن جعفر 

 376 حممد بن حرب

 467 حممد بن راشد

 186 حممد بن ساَّل 

 303 حممد بن مساعة

 99 سريين حممد بن 

 546 حممد بن صاحل بن ذريح
 409 حممد بن طلحة بن عبيد هللا

 547 مصرف بن طلحة بن حممد
 467 ذئب أيب ابن الرمحن عبد بن حممد

 226 بن أيب رزمة بن العزيز عبد بن حممد
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 رقم الصفحة العــــلم
 39 حممد بن عبدالرمحن بن أيب ذئب

 40 حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليلى 

 462 حممد بن عبدالرمحن بن نوفل 

 40 حممد بن علي بن احلسن

 539 الصائغ زيد بن علي بن حممد
 282 حممد بن علي زين العابدين 

 489 حممد بن عمرو الليثي
 551 حزم بن عمرو بن حممد
 290 فضيل بن حممد

 38 الزهري مسلم بن حممد

 463 حممد بن مسلم الطائفي

 225 حممد بن مسلمة األنصاري

 19  املقدسي مفلح بن حممد

 31 حممد بن نصر الصائغ

 280 حممد بن حييي بن حبان

 488 حممد بن يوسف السرياِف 

 585 سليمان حممد
 375 حممود بن خالد 

 62 خالد بن خملد

 609   احلكم بن مروان

 املزن = إبراهيم بن إمساعيل 
    

 7  َبهلل املستكفي 

 442 املستورد العجلي 
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 رقم الصفحة العــــلم
 41 مسرهد مسدد بن

 41 مسروق

 584 مسلم بن إبراهيم
 237 مسلم بن يسار 

 551 الزبري بن مصعب
 290 بن طريف مطرف

 7 هلل املطيع 

 40 معاذ بن جبل

 40 بن أيب سفيانمعاوية 

 547 سحاقإ بن معاوية
 62 بن املثىن معمر

 566 سليمان بن معمر
 187  بن مقسم املغرية

 279 املقدام بن معدي كرب

 39 مكحول 

 615 ملقام بن التلب

 137  املعتمر بن منصور

 42 إمساعيل بن موسى

 619 خالد بن موسى

 463 موسى بن داود

 557 التسرتي زكراي بن موسى
 375 موسى بن عامر 

 605 عبيدة بن موسى
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 رقم الصفحة العــــلم
 539 مول حلمزة

 572  مهران بن ميمون
 552 أم املؤمنْي ميمونة

 374  مول عبدهللا بن عمر نفع

 606 نبهان

 النخعي = إبراهيم 
    

 618 نسأ بن النضر

 37 النعمان بن اثبت أبوحنيفة 

 285 النعمان بن ساَّل 

 129 نعيم بن محاد

 289 نوح بن دارج 

  شرف بن حيىي= النووي 
    

 603 عبدهللا بن هارون
 537 هدبة بن خالد

 101 شرحبيل بن هزيل

 551 هشام بن عروة 
 545 عمار بن هشام
 487  بشري بن هشيم

 488 هشيم بن عروة 

 537 دينار بن حيىي بن مهام
 376 واثلة بن األصقع 

 280 واسع بن حبان 

 38 وكيع بن اجلراح
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 رقم الصفحة العــــلم
 588 عتبة بن الوليد

 379 حيي بن أيب كثري

 565 حيي بن عتيق
 18 حيىي بن آدم الكوِف 

 546  محزة بن حيىي
 374 حييي بن زكراي 

 467 سعيدحيىي بن 

 23 النووي شرف بن حيىي

 655 حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب

 617 يالبلخ موسى بن حيىي

 41 حييي بن يعمر

 284 يرفا

 437 يزيد بن عبدهللا بن قسيط 

 184 هارون بن يزيد

 466 يعقوب بن إبراهيم

 37 يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف 

 487 عوانة أبو إسحاق بن يعقوب

 181 الرمحن عبد بن وبيعق

 609 عبيد بن يعلى

 32 يوسف القاضي

 9  (الَّب عبد بنا) هللا عبد بن يوسف

 578  البويطى حيىي بن يوسف
 539 يونس بن عبيد

 111 يزيد بن يونس
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 فهرس
 املصطلحات والكلمات الغريبة

 

 رقم الصفحة املصطلح أو الكلمة الغريبة
 35 األسباب
 249 األكدرية

 35 الربنس
 407 التالد

 571 جر الوالء
 55 احلجب
 197 اخلرقاء
 513 اخلنثى

 137 الرد
 61 العصبة
 180 العويص

 549 حلُمة
 128 املُشركة
 550 املكاتب

 243 املناسخات
 31 املواريث
 154 النسب
 31 الوصااي
  35 الوالء
 535 املوىل
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 املراجع واملصادر رسفه
 
 حتقيق : حممد الصادق القمحاوي يب بكر أمحد بن علي اجلصاصأل : أحكام القرآن ،

 ه  . 1405دار إحياء الرتاث العريب   بريوت   ،

  أحكام القرآن: لإلمام حممد بن إدريس الشافعي   حتقيق : عبدالغين عبداخلالق ، دار
 ه  .1400الكتب العلمية   بريوت 

  ه (، 751بكر الزرعي الدمشقي )تأحكام أهل الذمة : لشمس الدين حممد بن أيب
 دار ابن حزم.

 (. دار احلديث.456األحكام ِف أصصول األحكام : البن حزم الظاهري)ت 
  املكتب  ،إرواء الغليل ِف ختريج أحاديث منار السبيل: حملمد نصر الدين األلبان

  ه  . 1405  ، الطبعة الثانيةاْلسالمي
  ه (، حتقيق الدكتور/ عبدهللا بن 463)ت: االستذكار : أليب عمر يوسف بن عبدالَّب

 عبداحملسن الرتكي ، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية اْلسالمية.

  أسىن املطالب شرح روض الطالب : لزكراي حممد بن زكراي األنصاري ، دار الكتاب
 اْلسالمي . 

 الدمشقي الزركلي فارس، بن علي بن حممد بن حممود بن الدين ريخل: األعالم 
 م 2002 عشر اخلامسة:  الطبعة للماليْي العلم دار ، (ه 1396:ت)
 حممد بن إبراهيم الوفا أبو احلليب الدين برهان: االغتباط مبن رمي من الرواة َبالختالط 

، رضا علي الدين عالء: ، حتقيق(ه 841:  ت) الشافعي العجمي ابن سبط خليل بن
 م1988 األول:  الطبعة،  لقاهرةَب احلديث دار

 (ه 475:ت) ماكوال بن جعفر بن هللا هبة بن علي نصر يبأل: إكمال الكمال 
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  الطبعة الثانية ،  بريوت  األم : لإلمام حممد بن إدريس الشافعي، دار املعرفة  
 ه . 1393

 زجنويه َببن املعروف اخلرسان هللا عبد بن قتيبة بن خملد بن محيد أمحد يبأل:  األموال 
 (ه 251:  ت)
  ل : لعلي  اْلنصاف ِف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اْلمام أمحد بن حنب

 . بريوت ، حتقيق حممد حامد الفقي ، دار إحياء الرتاث  بن سليمان املرداوي 
  إيضاح األسرار املصونة ِف اجلواهر املكنونة ِف صدف الفرائض املسنونة: ألمحد بن

ي، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اْلسالمية سليمان الرمسوكي، حتقيق إبراهيم التامر 
 َبململكة املغربية.

  الطبعة بريوت ،   البحر الرائق شرح كنز الدقائق : لزين الدين ابن جنيم ، دار املعرفة
 .  الثانية

 بريوت    ، دار الكتاب العريب نبدائع الصنائع ِف ترتيب الشرائع : لعالء الدين الكاسا
 م .1972الطبعة الثانية ، 

  بداية اجملتهد وهناية املقتصد : أليب الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن رشد القرطيب، 
  دار الفكر   بريوت .  

 .البداية والنهاية : أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري  ، دار أم القرى َبلقاهرة 

 .بلغة السالك ألقرب املسالك: ألمحد الصاوي، دار الفكر 

  عبد بن حممد بن عليل:  األحكام كتاب  ِف واْليهام الوهم بيان واْليهامبيان الوهم 
، حتقيق: د/ احلسْي آايت سعيد، دار (ه 628:  ت) القطان ابن احلسن أبو امللك،

 ه .1418طيبة َبلرايض ، الطبعة األل 
  املشهور التاج واْلكليل ملختصر خليل : حملمد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري ،

 ه  . 1398 الطبعة الثانيةبريوت ،   ، دار الفكر َبملواق 
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  اتريخ اْلسالم :د/حسن إبراهيم حسن، دار اجليل ببريوت ، مكتبة النهضة املصرية
 َبلقاهرة.

  اتريخ التشريع اْلسالمي: حملمد اخلضري بك، دار الكتب العلمية بريوت 
  : (ه 256:  ت) هللا عبد بوأ خاري،حملمد بن إمساعيل التاريخ الكبري 
 البغدادي اخلطيب مهدي بن أمحد بن اثبت بن علي بن أمحد بكر يبأل: بغداد اتريخ 

 ببريوت. اْلسالمي الغرب دار،  عواد بشار الدكتور:  قيقحت ،(ه 463:  ت)

  تبيْي احلقائق شرح كنز الدقائق : لفخر الدين عثمان الزيلعي ، دار الكتب اْلسالمية  
 ه  . 1313القاهرة 

  ه  . 1408حترير ألفاظ التنبيه : لإلمام حيي بن شرف النووي ، دار القلم   دمشق 

  رمذي : حملمد بن عبد الرمحن بن عبد الرحيم  رح جامع صحيح الت حتفة األحوذي بش
 دار الكتب العلمية   بريوت . ، املباركفوري 

 حتقيق : عبدهللا اللحيان ، بن امللقن ،عمر بن علي حتفة احملتاج إل أدلة املنهاج : ل 
 ه  .1406 بعة األول طالدار حراء ، مكة املكرمة ، 

  ، التحقيق ِف أحاديث اخلالف : أليب الفرج بن اجلوزي ، حتقيق : مسعد السعدن
 ه  .1415وحممد فارس ، دار الكتب العلمية ، الطبعة األول   بريوت 

 املباحث الفرضية: لصاحل بن فوزان الفوزان، مكتبة املعارف  التحقيقات املرضية ِف
 َبلرايض.

 النسائي اخلراسان، علي بن شعيب بن محدأل: املدلسْي وذكر النسائي مشايخ تسمية 
 مكة   الفوائد عاَّل دار ،العون عارف بن حامت الشريف:  احملقق، (ه 303:  ت)

 ه 1423 األول:  الطبعة، املكرمة
  الفرائض: حملمد بن صاحل العثيمْي، دار ابن اجلوزي.تسهيل 

 حملمد بن جرير الطَّبي ، دار الفكر   بريوت  )اجلامع آلي القرآن( تفسري الطَّبي :
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 ه  .1405

 أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري ، دار  )تفسري ابن كثري( تفسري القرآن العظيم :
 ه  .1401الفكر   بريوت 

  الطبعة األول ،بن حجر العسقالن ، دار الكتب العلمية تقريب التهذيب : ال 
 ه  . 1413

 ( حتقيق الدكتور صاحل بن 592تقومي النظر: أليب شجاع حممد بن علي الدهان ،) ه
 نصر اخلزمي.

    حتقيق  دار  الكتب العلمية،التلخيص : لإلمام الذهيب   مطبوع مع املستدرك للحاكم
 ه .1411 الطبعة األولت، بريو  : مصطفى عبدالقادر عطا  

   ، تلخيص احلبري ِف أحاديث الرافعي الكبري : ألمحد بن علي بن حجر العسقالن
 ه  . 1384املدينة املنورة حتقيق : عبدهللا املدن   

  ، حتقيق  التلقْي ِف الفقه املالكي : أليب حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعليب
 ه  .1415،  الطبعة األولمكة املكرمة ،   املكتبة التجارية  : حممد الغان ،

  ، متام املنة ِف التعليق على فقه السنة : للشيخ حممد نصر الدين األلبان ، دار الراية
 ه  .1419الطبعة الثالثة 

   التمهيد ملا ِف املوطأ من املعان واألسانيد : البن عبد الَّب ، وزارة عموم األوقاف
 ه  . 1387املغرب   اْلسالمية والشئون 

  حتقيق : عماد  ه ِف الفقه الشافعي : ْلبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي ،يالتنب
  ه  . 1403  الطبعة األول، بريوت ،  عاَّل الكتب الدين حيدر ،

  تنقيح حتقيق أحاديث التعليق: لشمس الدين حممد بن امحد بن عبد اَّلادي احلنبلي
 تب العلمية.ه (، دار الك744)ت

 .هتذيب األمساء واللغات : أليب زكراي حميي الدين اتلنووي، دار الكتب العلمية، بريوت 

   : بن حجر  العسقالن حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن محدألهتذيب التهذيب
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 ه  . 1413 الطبعة األول، دار إحياء الرتاث العريب ، 

 ت) املزي الرمحن عبد بن يوسف احلجاج أبو الدين مالجل: الكمال هتذيب  :
 (ه 742

  ه (، حتقيق حممد علي 370هتذيب اللغة : أليب منصور حممد بن امحد األزهري )ت
 ه .1384جنار. نشر الدار املصرية، عام 

 ( 510التهذيب ِف الفرائض: حملفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذان ،) ه
 حتقيق راشد بن حممد اَّلزاع، دار اخلراز.

  الثمر الدان ِف تقريب املعان شرح رسالة ابن أيب زيد القريوان : لصاحل عبد السميع
 بريوت .  األزهري ، املكتبة الثقافية 

  ،جامع التحصيل ِف أحكام املراسيل: لصالح الدين العالئي، حتقيق:محدي عبد اجمليد
  دار الكتب   بريوت.

  حتقيق :  مد بن عيسى الرتمذي ،: أليب عيسى حم «سنن الرتمذي»اجلامع الصحيح
 بريوت .   دار إحياء الرتاث العريب  حممد أمحد شاكر،

  اجلامع الصحيح املختصر : حملمد بن إمساعيل البخاري ، دار ابن كثري ، اليمامة  ،
  ه  . 1407،  الطبعة الثالثةبريوت ، حتقيق : مصطفى ديب البغا   

  ان ، وشرحه النافع الكبري اللكنوي ، عاَّل اجلامع الصغري : حملمد بن احلسن الشيب
 ه  . 1406 الطبعة األولبريوت ،   الكتب 

  اجلامع ألحكام القرآن الكرمي ) تفسري القرطيب ( لإلمام أيب عبد اّللَّ حممد بن أمحد
 األنصاري القرطيب . دار الشعب   القاهرة . 

 ، كراتشي    مري حممد كتب خانه  اجلواهر املضيئة ِف طبقات احلنفية : البن أيب الوفاء
. 

  حاشية إعانة الطالبْي على حل ألفاظ فتح املعْي : أليب بكر بن السيد حممد شطا
 الدمياطي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع   بريوت . 
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   دار إحياء   ،للشيخ إبراهيم الباجوري : حاشية الباجوري على ابن القاسم الفزي
 لبايب احلليب( .الكتب العربية )عيسى ا

 ، حتقيق : حممد عليش ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري : حملمد عرفة الدسوقي 
 بريوت .   دار الفكر 

  حاشية الرحبية ِف علم الفرائض: لعبد الرمحن بن حممد القاسم النجدي احلنبلي
 ه (.1392)

  ، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرَبن : لعلي الصعيدي العدوي املالكي
 ه  .1412بريوت    دار الفكر 

   حاشية رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة : البن عابدين
 ه  . 1421بريوت ،   ، دار الفكر للطباعة والنشر 

 ه (، دار الكتب 450مد بن حبيب املاوردي )تاحلاوي الكبري أليب احلسن حم
 العلمية. مصر.

 .احلجة على أهل اتملدينة: حملمد ينب احلسن الشيبان 

 ه (، حتقيق أبو الفضل إبراهيم، دار 911حسن احملاضرة جلالل الدين السيوطي)ت
 إحياء الكتب العلمية. مصر.

 ميد الشروان ، دار الفكر حواشي الشروان على حتفة احملتاج بشرح املنهاج : لعبد احل
 ، بريوت . 

  خلرشي ، ا حملمد بن عبدهللا :«شرح خمتصر خليل»اخلرشي على خمتصر سيدي خليل
 بريوت .   دار الفكر للطباعة 

   كتاب الشرح الكبري للرافعي : البن امللقن ، أحاديث  خالصة البدر املنري ِف ختريج
 ه  . 1410 الطبعة األولالرايض ،   مكتبة الراشد 

  ، ه  . 1386 الطبعة الثانية الدر املختار : البن عابدين ، دار الفكر ، بريوت 
  ، حتقيق:  الدراية ِف ختريج أحاديث اَّلداية : ألمحد بن علي بن حجر العسقالن
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 بريوت .   دار املعرفة  عبدهللا املدن ،
  العالمة الرمسوكي: حتقيق دليل الفارض ومفتاح الفرائض، خمتصر الشرح الصغري ألرجوزة

 الصاحلي صاحل بن عبدهللا السنوسي.

  ، دار الغرب حتقيق : حممد حجي ، الذخرية : لشهاب الدين أمحد بن إدريس القراِف
 م . 1994بريوت ،   
 الذهيب أمحد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس: موثق وهو فيه تكلم من أمساء ذكر 

 لزرقاءَب املنار مكتبة ، املياديين أمرير احلاجي شكور حممد:  ، حتقيق(ه 748:  ت)
 . ه 1406 األول:  الطبعة

  الرحبية ِف علم الفرائض، بشرح سبط املارديين وحاشية الباقري: حتقيق د/ مصطفى
 أديب البغا، دار القاسم بدمشق.

   رسالة ابن أيب زيد القريوان : أليب حممد عبد اّللَّ بن أيب زيد القريوان ، دار الفكر  
 بريوت .  

  الروض املربع شرح زاد املستقنع : ملنصور بن يونس بن إدريس البهويت ، مكتبة الرايض
 ه  .1390احلديثة ، الرايض 

 لنووي ، املكتب روضة الطالبْي وعمدة املفتْي : حمليي الدين حيىي بن شرف ا
 ه  . 1405 الطبعة الثانيةبريوت ،    اْلسالمي

  ه (، 511زاد املسري ِف علم التفسري: أليب لعبدالرمحن بن علي بن حممد اجلوزي)ت
 املكتب اْلسالمي. 

  الصنعان األمري سبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام : حملمد بن إمساعيل ،
 ه  . 1379 الطبعة الرابعة ،ر إحياء الرتاث العريب   بريوت دا حتقيق : حممد اخلول ،

   السراج الوهاج على منت املنهاج : للعالمة حممد الغمراوي ، دار املعرفة للطباعة
 بريوت .  والنشر 

   ، حتقيق : حممد فؤاد عبد سنن ابن ماجه : أليب عبد اّللَّ حممد بن يزيد القزويين
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  . بريوت   دار الفكر الباقي ، 
   حتقيق : حممد سنن أيب داود : لسليمان بن األشعث أبو داود السجستان األزدي ،

    دار الفكر .  عبد احلميد 

  ، حتقيق : حممد عبدالقادر  سنن البيهقي الكَّبى : ألمحد بن احلسن أبو بكر البيهقي
 ه  . 1414مكة املكرمة   مكتبة دار الباز  عطا ،

   دار حتقيق عبدهللا املدن ، عمر الدارقطين البغدادي ، سنن الدارقطين : لعلي بن
 ه  . 1386بريوت   املعرفة 

   حتقيق : فواز زمرل وخالد العلمي سنن الدارمي : لعبد اّللَّ بن عبد الرمحن الدارمي ،
 ه  . 1407  الطبعة األول،  بريوت  دار الكتاب العريب  ،
  : حتقيق عبدالغفار ألمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي  السنن الكَّبى ،

 ه  . 1411،  1دار الكتب العلمية   بريوت ، طالبنداري وسيد حسن ، 
  ، حتقيق : سعد آل محيد ، سنن سعيد بن منصور : لسعيد بن منصور اخلراسان 

 ه  . 1403، ، الطبعة األول اَّلند   الدار السلفية 
  حتقيق : شعيب األرنؤوط و  : حملمد بن أمحد بن عثمان الذهيب ،سري أعالم النبالء

 ه  . 1413 الطبعة التاسعة بريوت ،   مؤسسة الرسالة  حممد نعيم ،
  شرح الزرقان على موطأ اْلمام مالك : حملمد بن عبد الباقي الزرقان ، دار الكتب

 ه  . 1411،  الطبعة األولبريوت ،   العلمية 
 خمتصر اخلرقي: لشمس الدين حممد بن عبدهللا الزركشي  شرح الزركشي على

 (، دار الكتب افلعلمية.772)ت
  شرح السراجية ِف علم الفرائض، لعلي بن حممد اجلرجان، مطبعة وزارة األوقاف، ط

 ه .1399

 (، حتقيق: شعيب 516شرح السنة: أليب حممد احلسْي بن مسعود البغوي)ت
 وت.األراؤوط، املكتبة اْلسالمية ببري 



 اإلجياز يف الفرائض 

 
772 

 ( 512شرح الفصول املهمة ِف مواريث األمة: لبدر الدين حممد بن سبط املارديين ،) ه
 حتقيق الدكتور/ أمحد سليمان العريين، دار العاصمة للنشر والتوزيع.

  ، دار الفكر حتقيق : حممد عليش ، الشرح الكبري : أليب الَّبكات سيدي أمحد الدردير
 .بريوت   

  /مشس الدين أيب الفرج عبدالرمحن بن حممد بن قدامة املقدسي.الشرح الكبري: للشيخ 

 كراي حيىي بن شرف النووي ، دار إحياء ز صحيح مسلم : أليب على  شرح النووي
 ه  .  1392 الطبعة الثانيةالرتاث العريب   بريوت ، 

   : بن اَّلمام ، دار َبكمال الدين حممد بن عبد الواحد املعروف   شرح فتح القدير
 .  الطبعة الثانيةبريوت ،   الفكر 

   ، حتقيق : حممد النجار ، شرح معان اآلاثر : ألمحد بن حممد أبو جعفر الطحاوي
 ه  . 1399 الطبعة األولبريوت  لمية  دار الكتب الع

   شرح منتهى اْلرادات املسمى دقائق أول النهى لشرح املنتهى : ملنصور بن يونس
 م .1996  الطبعة الثانيةالبهويت ، عاَّل الكتب ، بريوت ، 

  ه (، حتقيق: أمحد عبد الغفور 393الصحاح : ْلمساعيل بن محاد اجلوهري )ت
 عطار. ، دار العلم للماليْي ببريوت.

  حتقيق: بلبان : حملمد بن حبان بن أمحد التميمي ،  صحيح ابن حبان برتتيب ابن
 ه  . 1414 الطبعة الثانية ،بريوت   مؤسسة الرسالة شعيب األرنؤوط ، 

 ، دار  حتقيق : حممد فؤاد عبد الباقي ، صحيح مسلم: أليب احلسن مسلم بن احلجاج
 بريوت .   إحياء الرتاث العريب 

 مركز، (ه 1420:  ت) األلبان لدينا نصر مدحمل: الصغري اجلامع وضعيف صحيح 
 .َبْلسكندرية والسنة القرآن ألحباث اْلسالم نور

  ضوء السراج ِف الفرائض: لشمس الدين أيب العالء حممود بن أيب بكر البخاري
 ه (، حتقيق عتيق الرمحن غالم هللا.700)
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 ه  1407الطبعة األول بريوت ،   ، عاَّل الكتب  طبقات الشافعية : البن قاضي شهبة
 . 

  ه (، 771طبقات الشافعية الكَّبى: لتاج الدين  علي بن عبد الكاِف  السبكي )ت
 هجر للطباعة والتوزيع.

 حتقيق(ه 476:  ت) الشريازي علي بن إبراهيم اسحاق أبو: الفقهاء طبقات ،  :
 لبنان - بريوتب العريب الرائد دار، عباس إحسان

  ه ( ، 751بن أيوب الزرعي الدمشقي)ت الطرق احلكمية لشمس الدين بن أيب بكر
 مطبعة املدن.

  ، حتقيق : حممد حامد الفقي الطرق احلكيمة ِف السياسة الشرعية : البن القيم اجلوزية
 . ، دار الوطن َبلرايض

  العذب الفائض شرح عمدة الفارض: لألبراهيم بن عبد هللا الفرضي ، الناشر مصطفى
 األولالبايب احلليب، مصر . الطبعة 

 ، مكتبة  حتقيق : عبدهللا العبدل و حممد العتييب ،  عمدة الفقه : البن قدامة املقدسي
 الطائف .   الطرفْي 

  : دار الكتب  ،مد مشس احلق العظيم آَبدي حملعون املعبود شرح سنن أيب داود
 م .  1995 الطبعة الثانيةبريوت ،   العلمية 

  عبدالرمحن بن اجلوزي، دار الكتب العلميةغريب احلديث : أليب الفرج 

 ه (، دار 756فتاوى السبكي : أليب احلسن تقي الدين علي بن عبد الكاِف )ت
 املعرفة.

 ، حتقيق :  فتح الباري شرح صحيح البخاري : ألمحد بن علي بن حجر العسقالن
 بريوت .   دار املعرفة  حمب الدين اخلطيب ،

 بريوت .   دار الفكر ، د العزيز املليباري فتح املعْي: لزين الدين بن عب 
   فتح الوهاب بشرح منهج الطالب : لزكراي بن حممد بن أمحد األنصاري ، دار الكتب

 ه  . 1418  ، الطبعة األول بريوت  العلمية 

  ه (، املكتبة الفيصلية.581الفرائض : لعبدالرمحن بن عبدهللا السهيلي )ت 
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 بن حممد الالحم، مكتبة معارف َبلرايض. الفرائض: للدكتور/ عبدالكرمي 

   ،دار الكتب العلمية حتقيق : حازم القاضي ، الفروع : حملمد بن مفلح املقدسي  
 ه  . 1418  الطبعة األول،  بريوت

   . الفروق : ألمحد بن إدريس القراِف ، عاَّل الكتب ، بريوت 
 د بن علي بن عمار الفصول املهمة ِف علم مواريث األمة: للشيخ/ أمحد بن حمم

 الشافعي، حتقيق الدكتور/ عبداحملسن بن حممد املنيع.

  :الفوائد الشنشورية ِف شرح املنظومة الرحبية، لعبدهللا بن حممد الشنشوري )ت
 ه (، حتقيق حممد بن سليمان البسام، دار عاَّل الفوائد للنشر والتوزيع.996

 ألمحد بن غنيم النفراوي ، دار الفواكه الدوان على رسالة ابن أيب زيد القريوان : 
 ه  . 1415بريوت   الفكر 

  الفواكه الشهية شرح املنظومة الَّبهانية ِف الفرائض احلنبلية: حملمد بن علي بن سلوم
 النجدي، حتقيق عصام بن حممد أنور رجب، دار النوادر.

   .القاموس احمليط : حملمد بن يعقوب الفريوزآَبدي ، مؤسسة الرس الة ببريوت 

  بريوت .   القوانْي الفقهية : حملمد بن أمحد بن جزي ، دار الكتب العلمية 
 بن حممد هللا عبد أبو الدين شمس: لالستة الكتب ِف رواية له من معرفة ِف الكاشف 

 (ه 748:  ت) الذهيب عثمان بن أمحد

   الكاِف ِف فقه اْلمام املبجل أمحد بن حنبل : لعبد اّللَّ بن قدامة املقدسي ، املكتب
 بريوت .   اْلسالمي 

   بريوت،   الكاِف ِف فقه أهل املدينة : البن عبد الَّب القرطيب ، دار الكتب العلمية
 .  1407 الطبعة األول
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  إبراهيم اخلَّبي الفرضي كتاب التلخيص ِف علم الفرائض: أليب حكيم عبدهللا بن
 ه (، حتقيق د. نصر الفريدي، مكتبة العلوم واحلكم.476)

  ، الكتاب املصنف ِف األحاديث واآلاثر : لعبد اّللَّ بن حممد بن أيب شيبة الكوِف 
 ه  . 1409 الطبعة األولمكتبة الرشد ، الرايض ،  حتقيق :كمال احلوت ،

   حتقيق : هالل مصطفى بن يونس البهوي ،  كشاف القناع عن منت اْلقناع : ملنصور
 ه  . 1402بريوت    دار الفكر ، 

 ه .1413كشف الظنون: ملصطفى القسطنطيين، دار الكتب العلمية، ببريوت 

  كشف الغوامض ِف علم الفرائض: للعالمة حممد بن حممد بن أمحد الشافعي الفرض
 ه (، حتقيق الدكتور/ عوض بن رجاء العوِف.907)ت: 

 خدرات من الرايض املزهرات لشرخ أخصر املختصرات : لعبد الرمحن بن كشف امل
 ه (، دار البشائر اْلسالمية.1192عبدهللا البعلي)ت

  حتقيق :  املالكي ،علي كفاية الطالب الرَبن لرسالة أيب زيد القريوان : أليب احلسن
 ه  . 1412بريوت ،    دار الفكر يوسف البقاعي ،

 بن الصادق الشطي، دار الغرب اْلسالمي. لباب الفرائض: حملمد 

  الطبعة األول .بريوت   لسان العرب : حملمد بن مكرم ابن منظور ، دار صادر ،  
   املبدع ِف شرح املقنع : ْلبراهيم بن حممد بن عبد اّللَّ بن مفلح احلنبلي ، املكتب

 ه  . 1400بريوت    اْلسالمي 

  بريوت .  ، دار املعرفة  ه (483)ت املبسوط : لشمس الدين السرخسي 

  ه (، نشر إدارة القرآن والعلوم 189املبسوط : حملمد بن احلسن الشيبان)ت
 اْلسالمية.

 .منت الرحبية: ملوفق الدين الرحيب، دار الصميعي للنشر والتوزيع 

  ، مكتب حتقيق : عبدالفتاح أبو غدة ، اجملتىب من السنن : ألمحد بن شعيب النسائي
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 ه  .1406 الطبعة الثانيةاملطبوعات اْلسالمية   حلب ، 
   جممع الزوائد ومنبع الفوائد : لعلي بن أيب بكر اَّليثمي ، دار الراين للرتاث ، دار

 ه  . 1407بريوت    الكتاب العريب القاهرة 
  جممع الضمااتت ِف مذهب الإلمام األعظم أيب حنيفة  النعمان : أليب حممد بن غامن

 ه (.1030بغدادي)ت ال
   م . 1997بريوت    كراي حيىي بن شرف النووي ، دار الفكر ز اجملموع : أليب 
 : الطبعة الثانيةألمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ، مكتبة ابن تيمية ،   جمموع الفتاوى . 
  احملرر ِف الفقه على مذهب اْلمام أمحد بن حنبل : جملد الدين أيب الَّبكات عبد

 ه  . 1404  الطبعة الثانيةالرايض ،   ن تيمية احلران ، مكتبة املعارف السالم اب
  دار اآلفاق  الظاهري ،لإلمام أيب حممد علي بن أمحد بن حزم  : راثَبآل ىاحملل

 بريوت .  اجلديدة 
   ، حتقيق : حممود خاطر ، خمتار الصحاح : حملمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي

 ه  .  1415بريوت ، طبعة جديدة     مكتبة لبنان نشرون
   خمتصر اختالف العلماء : ألمحد بن حممد الطحاوي ، دار البشائر اْلسالمية  

 ه  .  1417الطعة الثانية بريوت 

  قي من مسائل أمحد بن حنبل : أليب القاسم عمر بن احلسْي اخلرقي ، ر خمتصر اخل
 . ه 1403 الطبعة الثالثة بريوت ،   املكتب اْلسالمي حتقيق : زهري الشاويش ، 

 ه (، حتقيق أبو الوفاء 321خمتصر الطحاوي: أليب جعفر أمحد بن حممد الطحاوي)ت
 األفغان، دار الكتاب العريب، مصر.

 دار املعرفة.ه (، 264مساعيل بن حييي بن إمساعيل املزن )ت خمتصر املزن : ْل 
  صادر ، بريوت . املدونة الكَّبى : لإلمام مالك بن أنس ، دار 
  . مراتب اْلمجاع : لإلمام علي بن حزم الظاهري ، دار الكتب العلمية   بريوت 
   املستدرك على الصحيحْي : حملمد بن عبد اّللَّ أبو عبد اّللَّ احلاكم النيسابوري، دار
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ه  1411الطبعة األول بريوت ،  حتقيق : مصطفى عبدالقادر عطا ، الكتب العلمية ،
. 
 ه ( ، دار املعرفة.316 عوانة يعقوب بن إسحاق اْلسفراييين)ت مسند أيب 
   ، ه . 1412 الطبعة األولاملسند: ألمحد بن حنبل، دار إحياء الرتاث العريب 
  . املصباح املنري : ألمحد الفيومي ، املكتبة العلمية   بريوت 
 .املصباح املنري للرافعي، دار الكتب العلمية 

  حتقيق : حبيب الرمحن األعظمي بن مهام الصنعان ، املصنف : لعبد الرزاق  ،
 ه  .1403 الطبعة الثانيةبريوت ،   املكتب اْلسالمي 

  مطالب أول النهى ِف شرح غاية املنتهى : ملصطفى السيوطي الرحيبان ، املكتب
 م .1961دمشق   اْلسالمي 

   أيب الفتح البعلي احلنبلي املطلع على أبواب الفقه املطلع على أبواب املقنع : حملمد بن
 .  ه 1401املكتب اْلسالمي ، بريوت حتقيق : حممد بشر ، ، 

 (ه 360ت)الطَّبان أيوب بن أمحد بن سليمان القاسم يباملعجم الكبري للطَّبان : أل 
  ه (، دار الكتب 458معرفة السنن واألاثر: أليب بكر أمحد بن احلسْي البيهقي)ت

 العلمية.

  دار الفكر : حملمد اخلطيب الشربيين معرفة معان ألفاظ املنهاجمغين احملتاج إل ،   
 بريوت . 

  بن قدامة املقدسي ، دار عبد هللا املغين ِف فقه اْلمام أمحد بن حنبل الشيبان : ل
 ه  . 1405  الطبعة األولبريوت ،    الفكر

  حتقيق : عصام  واين ،ضمنار السبيل ِف شرح الدليل : ْلبراهيم بن حممد بن ساَّل بن
 ه  . 1405  الطبعة الثانيةالرايض ،   مكتبة املعارف  القلعجي ،

   بن ااملنتقى شرح موطأ اْلمام مالك بن أنس : للقاضي أيب الوليد سليمان بن خلف
 .  الطبعة الثانيةالقاهرة ،   دار الكتاب اْلسالمي  ، سعد الباجي

  الفكر.ه (، دار 1299منح اجلليل : حملمد عليش)ت 
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 بريوت   املهذب ِف فقه اْلمام الشافعي : ْلبراهيم بن علي الشريازي، دار الفكر . 
 بريوت    ، دار الفكر يل : حملمد بن عبد الرمحن املغزيمواهب اجلليل لشرح خمتصر خل

 ه  . 1398 الطبعة الثانية، 
  لعريب، موطأ اْلمام مالك : لإلمام مالك بن أنس األصبحي ، دار إحياء الرتاث ا

 مصر .

  دي ، دار الفرقان ، مؤسسة غالنتف ِف الفتاوى : لعلي بن احلسْي بن حممد الس
 ه  . 1404 الطبعة الثانيةبريوت ،   الرسالة ، عمان األردن 

  ، حتقيق : حممد البنوري  نصب الراية ألحاديث اَّلداية : لعبد اّللَّ بن يوسف الزيلعي
 ه  . 1357مصر   دار احلديث  ،
  الَّبهانية ِف علم الفرائض: للعالمة الَّبهان، دار الصميعي للنشر والتوزيع.نظم 

   : مكتبة  ْلبراهيم بن مفلح احلنبليالنكت والفوائد السنية على مشكل احملرر ،
 ه  . 1404 الطبعة الثانيةالرايض ،   املعارف 

   ي ، دار الفكر هناية الزين ِف إرشاد املبتدين : حملمد بن عمر بن علي بن نوري اجلاو  
  ، الطبعة األول .بريوت 

  هناية اَّلداية إل حترير الكفاية ِف علم الفرائض: لزين الدين زكراي بن حممد األنصاري
 ه (، حتقيق عبدالرزاق أمحد عبدالرزاق، دار ابن خزمية.926)

 ه ( املكتبة العلمية.606النهاية ِف غريب اآلثر أليب السعادات املبارك ...)ت 
  ى األخبار : حملمد بن علي الشوكان قاألوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتنيل

 .م 1973، دار اجلبل ، بريوت ، 
  ان ، املكتبة يناَّلداية شرح بداية املبتدئ : لَّبهان الدين علي بن أيب بكر املرغ 

 اْلسالمية . 
  دية: للقاضي رشيد اَّلدية ِف شرح الرحبية ِف علم املواريث، ويليها مسائل فرضية عنقو

 بن حممد بن سليمان القيسي، دار العاصمة للنشر والتوزيع.
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 ، حتقيق : أمحد حممود إبراهيم و حممد حممد  الوسيط ِف املذهب : أليب حامد الغزال
 ه  . 1417الطبعة األول القاهرة ،   دار السالم  اتمر ،
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 فهرس املوضوعات
 رقم الصفحة املوض        وع
 1 املقدمة               

 القسم االول: "قسم الدراسة"

 7 الفصل األول: التعريف َبملؤلف.
 7 املبحث األول: نبذة عن عصر املؤلف، وعن احلركة العلمية فيه.

 10 املبحث الثان: حياة املؤلف.
 10 املطلب األول: امسه، ونسبه، وكنيته، وشهرته.

 10 ووفاته. املطلب الثان: مولده، ونشأته،
 11 املطلب الثالث: شيوخه، وتالميذه.

 12 املطلب الرابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.
 14 املطلب اخلامس: مؤلفاته.

 15 املطلب السادس: عقيدته، ومذهبه الفقهي.
 17 الفصل الثان: التعريف َبلكتاب:

 17 املبحث األول: اسم الكتاب، ونسبته إل املؤلف.
 18 املبحث الثان: مصادر الكتاب.

 19 املبحث الثالث: قيمة الكتاب العلمية.
 20 املبحث الرابع: منهج املصنف ِف أتليفه، وبيان مصطلحاته.

 23 املبحث اخلامس: عناية العلماء َبلكتاب.
 24 املبحث السادس: نسخ الكتاب، ووصفها.

 القسم الثان: "النص احملقق ".
 31 مقدمة الكتاب 

 36 َبب: من ُأمجع على توريثه ومن ال يرث
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 رقم الصفحة املوض        وع
 48 َبب: معرفة الفروض ومستحقيها

 55 َبب: احلج ب
 61 َبب: العصبات

 70 َبب: معرفة أصول املسائل
 77 َبب: تصح يح املس ائل

 92 َبب: معرفة املوافقة َبألجزاء
املنكسرة عليهم َبب: معرفة استخراج نصيب كل واحد  من األعداد 

 سهامهم
93 

 99 َبب: ما تفرد به عبد هللا بن عباس
 111 َبب: ما تفِرد به ابن مسعود

 117 َبب: اعتبار املقامسة ِف قول عبد هللا، ويسمى: َبب: اْلضرار
 128 َبب: من االختالف ِف املشركة

 137 َبب:  ال  رد
 154 َبب: النس ب

 166 واألخواتَبب: من النسب ِف اْلخوة 
 181 َبب: االختالف ِف اجلد

 225 َبب: اجل دات 
 231 َبب: معرفة تنزيل اجلدات

 237 َبب: توريث اجلدة مع ابنها
 241 َبب: توريث اجلدة من وجهْي

 243 َبب: املناسخ  ات
 261 َبب: قسمة الرتكات
 279 كتاب: ذوي األرحام
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 رقم الصفحة املوض        وع
 283 َبب: ما روي ِف منعهم املرياث

 284 َبب: ما روي عن الصحابة ِف ذلك
 286 َبب: ما روي عن الصحابة ِف توريثهم

 290 َبب: ما روي عن التابعْي والفقهاء
 295 َبب: معرفة توريث ذوي األرحام

 303 َبب: بيان قول أهل العراق
 306 َبب: مسائل ولد البنات

 315 َبب: ولد اْلخوة مع بنات اْلخوة
 318 واخلاالتَبب: العمات 

 323 َبب: ولد األخوال واخلاالت مع ولد األعمام والعمات
 327 َبب: خاالت األم وعماهتا وخاالت األب وعماته

 332 َبب: األجداد واجلدات الذين يرثون برحم
 341 َبب: بيان قول أهل العراق ِف تقدمة األقعد على األبعد

الروايتْي عن أيب حنيفة ِف َبب: بيان قول حممد بن احلسن وإحدى 
 املدلْي بذكر وأنثى من ذوي األرحام

351 

 359 َبب: الزوج والزوجة مع ذوي األرحام
 363 توريث ذوي األرحام بقرابتْي :َبب

 371 َبب: متشابه النسب ِف ذوي األرحام
 373 َبب: مرياث املتالعنْي

 374 َبب: مرياث ولد املالعنة
 395 َبب: مرياث ولد الزن

 397 َبب: مرياث اجملوس
 407 َبب: الغرقى والذين ميوتون وال يعلم أي الوارثْي مات أوالً 
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 رقم الصفحة املوض        وع
 422 َبب: مرياث املفقود واألسري

 433 َبب: الرجل ميوت ويرتك محالً 
 437 َبب: االس تهالل

 442 َبب: مرياث املرت د
 451 َبب: مرياث املسلم من الكافر

 453 ومواريث أهل الذمةَبب: االختالف ِف امللل 
 462 َبب: من أسلم أو أُعتق على مرياث قبل أن يقسم

 466 َبب: القات ل
 473 َبب: آخر منه

 478 َبب: من يرث الدية
 483 َبب: التزويج ِف املرض

 485 َبب: الطالق ِف الصحة واملرض
 492 َبب: آخر من مسائل املبتوتة ِف قول من ورثها

 499 ما تقدم: َبب: آخر ِف معان
 503 َبب: الرجل يطلق إحدى نسائه

 506 َبب: آخر من معىن هذا الباب ومن َبب: التزويج ِف املرض:
 513 َبب: اخلناث ى

 515 َبب: كيف توريث اخلنثى املشكل
 532 َبب: معرفة تنزيل اخلناثى

 535 كتاب: الوالء
 544 َبب: والء املواالة

 549 َبب: بيع الوالء وهبته
 554 َبب: من يستحق الوالء
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 رقم الصفحة املوض        وع
 562 َبب: من يرث َبلوالء من قراَبت املول ومعرفة الكَّب

 571 َبب: ج ر ال والء
 576 فصل آخر على قول من جر الوالء

 584 َبب: من يعتق بقرابته
 602 َبب: املكات ب

 612 َبب: املع تق بعض ه
 620 َبب: توريث املعتق بعضه

 651 الطهر وادعاء الولدَبب: االشرتاك ِف 
 669 َبب: من يقبل إقرار الرجل واملرأة بنسبه مع ذي الرحم املعروف

 677 َبب: إقرار الوارث على املوروث بنسب
 681 َبب: إقرار الوارث بوارث بعد وارث

 689 َبب: إقرار االبن بزوجة بعد زوجة
 691 بعد واحدةَبب:    إذا ترك ابنْي أقر أحدمها بنسوة ألبيه واحدة 

 693 َبب: إقرار بعض الورثة بوارث
 714 َبب: اْلقرار ِف الرتكة إذا كانت ّمن ال جيمع ِف القسمة

 716 َبب: اْلقرار مبن يثبت نسبه ونكاحه مع من ال يثبت نسبه
 722 َبب: اختالف الورثة ِف نسب املدعي

 728 الفهارس العلمية
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